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Aleca fokuserer på at udvikle fremtidens rehabilitering til sygemeldte og tilskade- 
komne i Danmark. Dette gør vi med udgangspunkt i ”Best Practice” services inden-
for job-, smerte- og psykologisk rehabilitering. Vi hjælper sygemeldte og tilskadekom-
ne, så de kan opnå det bedst mulige funktionsniveau og fastholde tilknytningen til  
arbejdsmarkedet. 

OM ALECA

Fremtidens 
rehabilitering af 
sygemeldte og 

tilskadekomne i 
Danmark.

Måler effekten 
i alle forløb for at 

forbedre vores 
kvalitet. 

Klinikker i hele landet: 
3 rådgivningscentre
3 smerteklinikker

21 Psykologklinikker 
7 akupunkturklinikker

Efter hvert forløb 
beder vi klienterne 

rate deres 
serviceoplevelse.

Vi fokuserer på 
3 kundegrupper: 

Forsikringsselskaber 
Pensionsselskaber 

Større virksomheder

Ét strategisk 
partnerskab 

med Sano. 

Vi fokuserer på 3 
kerneområder: 

Jobrehabilitering 
Smerterehabilitering

Psykologisk rehabilitering 

35 fagpersoner, 
som er socialrådgivere, 

speciallæger og 
psykologer. 
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ALECA’s mission
ALECA’s mission er at forebygge sygdom og rehabilitere sygemeldte 

og tilskadekomne, så de kan opnå det bedst mulige funktionsniveau 

og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.  

ALECA’s vision
ALECA’s vision er at være den foretrukne samarbejdspartner til at 

udvikle fremtidens rehabilitering af sygemeldte og tilskadekomne 

i Danmark. 

Dette gør vi med udgangspunkt i ”Best practice” services indenfor 

job-, smerte- og psykologisk Rehabilitering.  
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KLINIKKER I HELE LANDET

Rådgivningscentre 

Smerteklinikker

Psykologklinikker

Lægelige akupunkturklinikker

Rådgivningscentre 
  
Odense

Aarhus 

København 

Smerteklinikker 
  
Thisted 

Aarhus 

København

Psykologklinikker

Odense

Hillerød

Randers

Næstved

Roskilde

Aalborg 

Brovst

Esbjerg

København

Silkeborg

Aarhus

Herning

Odder 

Frederikshavn 

Hinnerup

Viborg 

Holbæk

Holstebro

Lægelig akupunkturklinikker 
 

Aarhus

Skørping 

Thisted 

Kongens Lyngby

Fredericia

Vejen 

Haderslev
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Klienttilgang
51 % 
vækst i tilgangen af klienter  
sammenlignet med forrige år.

Service   

100 % 

af klienterne oplever, at  
forventningerne er indfriet.  
 

Jobrehabilitering   

38 % 
af klienterne er afklaret til  
ordinært arbejde. 

Smerterehabilitering
24 % 
reduktion i smerter efter 
smerterehabilitering.   

Psykologisk  
rehabilitering 
18 % 

øget psykologisk fleksibilitet  
efter behandlingen. 

Kundetilgang
50 % 
vækst i kundebasen  
sammenlignet med forrige år. 

Tilfredshed    

100 % 

af klienterne vil anbefale Aleca  
til andre i samme situation 

Jobrehabilitering      
14 mdr. 
gennemsnitlig forløbstid i  
Jobrehabilitering.   

Smerterehabilitering      
8 mdr.  
gennemsnitlig forløbstid ved  
smerteklinikken.   

Psykologisk  
rehabilitering 
7 samtaler  

pr. klient i gennemsnit ved  
psykologbehandling. 

HIGHLIGHTS
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I begyndelsen af 2017 satte Aleca sejlene 
med den nye treårs strategi, som vi kal-
der ALECA2020. Aleca’s treårs strategi ud-
springer af ambitionen om, at være den 
foretrukne samarbejdspartner til at udvik-
le fremtidens rehabilitering til sygemeldte 
og tilskadekomne i Danmark. 

Der vil i årene fremover være behov for 
at udvikle rehabiliteringen af sygemeld-
te og tilskadekomne, så de kan opnå det 
bedst mulige funktionsniveau og fasthol-
de tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der 
er behov for individuelle rehabiliteringstil-
bud, der sætter mennesket først. 

Efterspørgslen efter individuelle rehabilite-
ringstilbud er samtidig det underliggende 
fundament i ALECA2020 strategien. Vores 
kompetencer indenfor job-, smerte- og 
psykologisk rehabilitering skaber unikke 
muligheder for at skræddersy forløb til 
den enkelte klient. 

ALECA2020 har allerede skabt vigtig frem-
gang. I år 2017 øgede vi vores kundebase 
med 50 %. Hovedparten af vores forret-
ning kommer fortsat fra forsikrings- og 
pensionssegmentet. Derfra oplevede vi en 
stigning i tilgangen af klienter på 51 %. Jeg 
er meget tilfreds med væksten på tværs 
af job-, smerte- og psykologisk rehabilite-
ring. 

Forbedring af serviceoplevelsen er et af-
gørende fokus i ALECA2020. 
Ved at vide, hvad der er vigtigt for vore 
klienter, kan vi skabe unikke serviceople-
velser og større kvalitet i forløbene. 100 
% af klienterne ville anbefale os til andre 
i 2017, hvilket jeg er særligt tilfreds med. 

Det centrale omdrejningspunkt i vores ar-
bejde er; kvalitet i alt, hvad vi gør. Effektmå-
linger har vist, at en større andel kommer 
tilbage til ordinært arbejde efter sygdom. 
Både psykologisk rehabilitering og smer-
terehabilitering har hjulpet klienterne til 
et større funktionsniveau i dagligdagen. 

Aleca er ikke bedre end vores faglige eks-
pertise. Derfor er det kritisk for vores suc-
ces, at vi kan blive ved med at tiltrække de 
dygtigste fagpersoner. Vi udbyggede vores 
kapacitet i 2017, så vi i dag har 3 rådgiv-
ningscentre, 3 smerteklinikker, 7 lægelige 
akupunkturklinikker og 21 psykologklinik-
ker. 

Der blev også indgået et strategisk sam-
arbejde med Sano, som driver behand-
lingscentre og er en del af Gigtforeningen. 
Formålet er at udvikle førende rehabilite-
ringstilbud til personer med bevægeap-
paratsskade, hvor vi udnytter hinandens 
kompetencer til fordel for vore kunder og 
klienter. 

Jeg er glad for at byde nye fagpersoner og 
samarbejdspartnere velkommen på hol-
det. Fælles for os alle er, at vi brænder for 
at finde nye og bedre måder til at hjælpe 
sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet og 
en bedre livskvalitet. ALECA2020 strategi-
en har fået en solid start i 2017 og jeg er 
overbevist om, at vi i årene fremover vil sæt-
te retningen for fremtidens rehabilitering. 

Med venlig hilsen 

Jakob Tarp Sørensen
Adm. Direktør. 

SOLID START 
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”Fremtidens rehabilitering”

FORRETNING & STRATEGI



ALECA2020 – Fremtidens Rehabilitering
Aleca’s treårs strategi er udsprunget af 
ambitionen om, at være den foretrukne 
samarbejdspartner til at udvikle fremti-
dens rehabilitering til sygemeldte og til-
skadekomne. ALECA2020 strategien vil 
sætte retningen for fremtidens rehabili-
tering og skabe succeser for vore klienter 
og kunder. 

Aleca vil fortsætte med at investere i vore 
kompetencer og nye innovative ydelser 
samtidig med, at vi vil optimere og opbyg-
ge forretningen indenfor job-, smerte- og 
psykologisk rehabilitering. ALECA2020 er 
baseret på fire strategiske og sammenvir-
kende fokusområder. I det følgende vil vi 
se nærmere på hvert fokusområde, som 
er opdateret i 2017.  

TILFREDSE KLIENTER – 
MENNESKET FØRST 

Tilfredse klienter skaber tilfredse kunder. 
Aleca tager altid udgangspunkt i de kli-
enter vi arbejder for. Vi forsøger ikke kun 
at hjælpe dem tilbage til arbejdsmarke-
det, men også til en bedre livskvalitet. 
Specialiseret viden om klienternes behov 
og udfordringer danner grundlag for alt, 
hvad vi gør. Ved at vide, hvad der er vig-
tigt for vore klienter, kan vi skabe unikke 
serviceoplevelser og større kvalitet i vores 
ydelser. Vi vil bevare et stærkt fokus på at 
hjælpe uarbejdsdygtige forsikringstage-
re samtidig med, at vi fremover også vil 
hjælpe sygemeldte medarbejdere i større 
virksomheder. 

Tilfredse klienter

Kvalitet

Kompetencer

Innovation

FREMTIDENS REHABILITERING
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KVALITET -
KVALITET I ALT, HVAD VI GØR. 

Aleca arbejder konstant på at optimere 
og forbedre kvaliteten i vore ydelser med 
henblik på at levere ”Best Practice” ser-
vices. Vores mål er at skabe den bedste 
oplevelse for vore klienter, når de samar-
bejder med Aleca. Det centrale omdrej-
ningspunkt er; kvalitet i alt, hvad vi gør 
– fra før, under, imellem og efter forløbet 
ved Aleca. Vore servicestandarder og ef-
fektmålinger er vigtige elementer i at sik-
re ydelser af høj kvalitet.

KOMPETENCER – 
DE BEDSTE FAGPERSONER. 

Aleca er ikke bedre end vores faglige 
ekspertise. Derfor er det kritisk for vo-
res succes, at vi kan tiltrække, udvikle og 
fastholde de bedste fagpersoner og sam-
arbejdspartnere. Aleca skal være en virk-
somhed, der kan tiltrække og fastholde 
specialiserede fagpersoner, der samar-
bejder bredt om at overgå kundernes og 
klienternes forventninger til fremtidens 
rehabilitering.   

INNOVATION – 
STÆRKE RELATIONER 

Rigtig innovation kommer, når vi arbejder 
sammen. Aleca opbygger stærke relatio-
ner til forsikrings- og pensionsselskaber, 
virksomheder, kommuner, sundhedssek-
toren og andre, så vi kan finde nye og 
bedre måder til at hjælpe sygemeldte 
tilbage til arbejdsmarkedet og en bedre 
livskvalitet.   
Vore kunder søger en samarbejdspartner, 
der kan levere mono- og tværfaglige ind-
satser. Vi vil gerne være den samarbejds-
partner. Derfor har vi allerede etableret 
en landsdækkende kapacitet indenfor 
job-, smerte- og psykologisk rehabilite-
ring, som vi fortsat vil optimere og op-
bygge. Samtidig vil vi løbende udvikle nye 
ydelser til fremtidens rehabilitering. 
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ALECA2020 sætter en ny retning for virk-
somheden. I det følgende vil vi evaluere 
virksomhedens mål for 2020:  

Øge omsætningen og driftsresultatet
Aleca arbejder for at tjene så mange 
penge, at vi kan blive ved med at udvik-
le fremtidens rehabilitering. Derfor har vi 
sat et ambitiøst mål frem mod 2020. Vi 
vil tredoble virksomhedens omsætning 
og driftsresultat.
I 2017 har vi øget omsætningen med 36% 
og driftsresultatet steg med 29%, hvilket 
anses for tilfredsstillende. Væksten er 
kommet fra en forøgelse af kundebasen 
på 50% og en øget klienttilgang på 51%. 
Der forventes højere væksttempo fra år 
2018, idet vi har fået flere nye kunder 
i 2017 og generelt oplever vi en øget 
klienttilgang fra eksisterende kunder. 
Der forventes vækst indenfor både job-, 
smerte- og psykologisk rehabilitering. 
 
Tilfredse klienter 
Aleca vil have de mest tilfredse klienter i 
markedet. Vi vil måle klienternes tilfreds-
hed efter, at de har afsluttet et forløb ved 
os. Dette med henblik på at evaluere og 
forbedre klienternes serviceoplevelse. I 
2017 ville 100% af klienterne anbefale os 
til andre, hvilket vi er meget tilfredse med. 

Kvalitet
Aleca vil have markedets bedste effekter 
indenfor rehabilitering. Aleca foretager 
systematisk effektmåling indenfor job-, 
smerte- og psykologisk rehabilitering 
med henblik på at dokumentere og for-
bedre effekterne.
I 2017 har jobrehabiliteringen hjulpet 
38% tilbage til det ordinære arbejdsmar-
ked. Både psykologisk rehabilitering og 
smerterehabilitering har hjulpet klienter-
ne til at opnå et større funktionsniveau i 
dagligdagen. 

Innovation
Aleca vil optimere og opbygge forretnin-
gen indenfor job-, smerte- og psykolo-
gisk rehabilitering. Samtidig vil vi udvikle 
samspillet mellem fagområderne og ud-
vikle nye ydelser med henblik på at øge 
resultatet.
I 2017 etablerede vi flere nye klinikker, 
så Aleca i dag har 3 rådgivningscentre, 3 
smerteklinikker, 7 lægelige akupunkturkli-
nikker og 21 psykologklinikker. 
Flere fagpersoner er kommet med på 
holdet og vi har indgået et strategisk 
samarbejde med Sano, hvilket vil skabe 
spændende udviklingsmuligheder for re-
habilitering af sygemeldte og tilskade-
komne i årene fremover. 

MÅL FOR 2020

Jobrehabilitering  
65%

Psykologisk 
rehabilitering  

   13%

Smerte-
rehabilitering  

22%

Omsætning

36 % 
vækst i omsætning 

Klienttilgang

51 % 
vækst i klienttilgang

Driftsresultat

29 % 
vækst i driftsresultat

Kundetilgang

50 % 
vækst i kundebasen.

Omsætning fordelt 
på forretnings-
områder
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ORGANISATION

Aleca er en netværksbaseret organisation, som understøtter en fleksibel og effektiv 
opgavevaretagelse indenfor og på tværs af job-, smerte- og psykologisk rehabilitering i 
hele landet.

Kilde: Aleca, 
Organisationsdiagram, 
den 1.1.2017.

Ledelse

Kunder

Kerneområder

Kompetencer 
& Netværk

Vibeke Halasi

Allan Bau Petersen

Adm. Direktør, 
Jakob Tarp Sørensen

Smerterehabilitering
Vibeke Halasi 

Psykologisk rehabilitering
Allan Bau Petersen 

Jobrehabilitering
Jakob Tarp Sørensen 

• 4 Rådgivningscentre 

• 5 Socialrådgivere

• 2000 virksomheder

• Strategiske partnerskaber

• 21 Psykologklinikker 

• 24 Psykologer

• Strategiske partnerskaber

• 3 smerteklinikker

• 7 akupunkturklinikker 

• 6 speciallæger
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STRATEGISKE PARTNERSKABER

Aleca har indgået et strategisk samarbej-
de med Sano, som driver behandlings-
centre i Danmark og er en del af Gigt- 
foreningen. 
Baggrunden for samarbejdet er et ønske 
om at udvikle ydelser, som er førende in-
denfor rehabilitering af forsikringskunder 
med bevægeapparatsskade. 

Der er en større andel af vore skadesa-
ger, som har komplekse og sammensatte 
problemstillinger. Det kan både være fysi-
ske, psykiske og sociale problemer. Der-
for er en tvær- eller flerfaglig indsats ofte 
nødvendig for at hjælpe skadelidte til at 
opnå det bedst mulige funktionsniveau 
og fastholde tilknytningen til arbejdsmar-
kedet.   

Sano og Aleca vil skabe effektive og 
sammenhængende forløb, hvor forsik-
ringskunden opnår det bedst mulige 
funktionsniveau og kommer tilbage til 
arbejdsmarkedet. Dette gør vi med ud-
gangspunkt i integrerede rehabiliterings-
forløb, hvor vi udnytter hinandens kom-
petencer og arbejdssynergier til fordel 
for forsikrings- og pensionsselskaber 
samt deres sygemeldte kunder.  

Vi er overbeviste om, at samarbejdet vil 
løfte kvaliteten i forløbene og hjælpe sy-
gemeldte forsikringskunder tilbage til ar-
bejdsmarkedet. For nærmere information 
om samarbejdet, er du meget velkommen 
til at kontakte os. 

Kontaktpersoner: 
Tina Vibæk, Sundhedsfaglig rådgiver, 
sygeplejerske, Sano
Telefon: +45 78790006
Mail: tvibaek@Sanocenter.dk

Jakob Tarp Sørensen
Partner, Socialrådgiver & HD(O), Aleca 
Telefon: +45 31423503
Mail: js@aleca.dk

13



JOB-, SMERTE- OG PSYKOLOGISK  
REHABILITERING 



Kort om jobrehabilitering 
Aleca rehabiliterer sygemeldte og tilska-
dekomne til at opnå eller fastholde til-
knytning til arbejdsmarkedet. Aleca le-
verer landsdækkende jobrehabilitering til 
forsikrings- og pensionsselskaber i deres 
skadesager.  
På vores forløb bliver sygemeldte støttet 
af en socialrådgiver med speciale i be-
skæftigelseslovgivningen, forløbskoordi-
nation samt udvikling af arbejdsevnen. 
Vore socialrådgivere kan hjælpe syge-
meldte med at koordinere sagen og af-
klare, hvordan de bedst kommer tilbage 
til arbejde efter sygdom eller tilskade-
komst. 

Skadesancienniteten fortsat høj
De henviste skadesager var både ar-
bejdsskader og personskader. 69 % ar-
bejdsskader og 31 % personskader. 77 % 
var mænd og 33 % var kvinder i alderen 
25 – 57 år. Skadesagerne var placeret i 
hele landet med en svag overvægt af sa-
ger i Region Sjælland. 77 % havde syge-
dagpenge som forsørgelsesgrundlag ved 
starten af forløbet, 8 % havde kontant-
hjælp og 15 % havde løn under sygdom. 

Der ses forsat en høj skadesanciennitet 
i skadesagerne, dvs. tiden fra ulykkes-
tidspunktet til henvisningstidspunktet. I 
2017 fik vi henvist skadesager med en 
anciennitet på mellem 5-30 mdr. Den 
gennemsnitlige skadesanciennitet var 
14½ mdr., hvilket fortsat er for højt. Der 
er et væsentligt potentiale i at opspore 
skadesager tidligere og gerne mindre end 
½ år fra ulykkestidspunktet. Tidsfaktoren 
er afgørende for at hjælpe tilskadekomne 
tilbage til arbejdsmarkedet. 

46 % havde en erhvervsfaglig uddannelse
I 2017 havde 46 % en erhvervsfaglig ud-
dannelse, herunder fx tømrer. 30 % havde 
grundskolen som den højest gennemfør-
te uddannelse. 8 % var uddannet SOSU, 
8 % havde en landbrugsuddannelse og 
8 % havde en mellemlang videregående 
uddannelse. De skadelidte var beskæfti-
get indenfor bygge og anlæg, social- og 
sundhedsarbejde, landbrug, transport og 
produktionsvirksomhed. 

Kendetegnende for hovedparten af de 
skadelidte var således, at de var enten 
håndværkere eller ufaglærte. Begge fag-
grupper har ofte et mere fysisk krævende 
arbejde. Derfor er de også mere udsat-
te, når de pådrager sig en skade. Der er 
foretaget erhvervsskifte i et stort antal 
skadesager.

Kilde: ALECA, Forløbsevalueringer, 2017

JOBREHABILITERING

Forekomst af  
skadetyper i %

2017

Stress og angst 25%

Depression 17%

PTSD 8%

Smertetilstand 67%

Nakkeskade/Whiplash 50%

Hånd- / arm- / skulderskade 0%

Knæ- / ben- / fodskade 25%

Lænde-/ ryglidelse 25%

Hjernerystelse / -skade 17%

Flere skadetyper 75%

15



Ordinær 
beskæftigelse 

med og 
   uden støtte

   38%

Fleksjob
46%

Førtids- 
pension
    8%

Andet
8%

Beskæftigelseseffekt 2017

 Ordinær beskæftigelse med og uden støtte       Fleksjob       Førtidspension       Andet

Kilde: ALECA, Forløbsevalueringer, 2017

Komplekse og sammensatte 
skadesager
Der optrådte flere skadetyper samtidigt i 
75% af skadesagerne, hvorved skaderne 
havde en kompleks og sammensat karak-
ter. Whiplash forekom i 50% af skadesa-
gerne. Knæ-, ben- og fodskade samt læn-
deryglidelser forekom i 25 % af sagerne. 
Hjerneskade/hjernerystelse forekom i 17 
% af skadesagerne og 8 % havde PTSD. 
67% havde en smertetilstand og 42% 
havde en psykisk overbygning.  

38 % afklaret til ordinær beskæftigelse
I 2017 hjalp vi 38 % tilbage til det ordinære 
arbejdsmarked. Heraf blev 60 % tilkendt 
revalidering, personlig assistance eller 
§56 aftale. 46% blev afklaret til fleksjob, 
herunder fastholdelsesfleksjob. 8% blev 
afklaret til førtidspension og 8% til andet, 
herunder jobafklaringsforløb og ressour-
ceforløb. Forløbstiden var i gennemsnit 14 
mdr. Set i lyset af, at målgruppen havde 
komplekse og sammensatte problemer, er 
vi tilfredse med beskæftigelseseffekten. 

16



Individuel smertebehandling 
Aleca tilbyder individuel smerterehabilite-
ring til smertepatienter med henblik på at 
bedre smertetilstanden og øge funktions-
niveauet. Aleca leverer tidlig og individuel 
smertebehandling, der sikrer kortere smer-
teforløb med bedre effekter, idet der tages 
hånd om smertetilstanden inden den bliver 
kronisk og varig. 
Vi har smerteklinikker i Thisted, Aarhus og 
København. Behandlingen varetages af 
speciallæge med diplom på den nordiske 
postspecialistuddannelse i smertebehand-
ling.
Ved henvisning indkaldes patienten til 
for-samtale, hvor der foretages en grundig 
vurdering af smertetilstanden. Men også 
hvordan psykiske og sociale problemer på-
virker funktionsevne og livskvalitet. Ud fra 
den samlede vurdering tilrettelægger vi be-
handlingen, der således bliver individuelt 
tilpasset. 
Målet er at lave en behandling, der kom-
mer hele vejen rundt om problemerne. Der 
er det ofte en kombination af forskellige 
behandlingsformer. Eksempler på behand-
ling kan være medicinsk forløb, lægelig aku-
punktur og individuel smertehåndtering. 

Behandlingsforløb på 8 mdr. 
Den gennemsnitlige ventetid på for-samta-
le var 29 ugedage i 2017. Ventetiden varie-
rer mellem klinikkerne i Thisted, Aarhus og

København. For den medicinsk smertebe-
handling var den gennemsnitlige forløbstid 
8 mdr. i 2017.
 
Bedring i smerteniveau
Der er foretaget effektmåling, som er ba-
seret på digital screening før og efter be-
handlingen. Den digitale screening afdæk-
ker smerternes indvirkning på klienternes 
dagligdag og er derfor velegnet til at måle 
effekten af behandlingen. 
Der opnås en gennemsnitlig score på 34 
% (100 % = smertefri) på smerternes ind-
virkning på dagligdagen før behandlingen 
starter. Efter smertebehandlingen opnås en 
score på 42 %, svarende til en gennemsnit-
lig bedring i smertetilstanden på 24 %. 
Behandlingen har således positiv effekt på 
patienternes smerter og funktionsniveau.

Lægelig akupunktur
I 2017 etablerede vi et landsdækkende 
akupunkturnetværk, som i dag har 7 læge-
lige akupunkturklinikker. Akupunktur  har til 
formål at behandle smertetilstanden med 
henblik på at øge funktionsniveauet. Aku-
punktur er effektiv ved behandling af man-
ge typer smerter. Det viser forskningen og 
erfaringen. Det være sig f.eks. hovedpine, 
smerter i ryggen, skulder og nakke samt 
smerter efter en skade. Behandlingen vare-
tages af speciallæger med efteruddannelse 
og behørig erfaring med akupunktur. 

sv
æ

re
 s

m
e
rt

e
r 

  
  

  
 s

m
e
rt

e
fr

i

Ved første screening 

Ved anden screening  

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Bedring i smertetilstand

SMERTEREHABILITERING

Kilde: ALECA, Progressionsmåling, 2017
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Kort om psykologbehandling
Aleca rehabiliterer sygemeldte og tilska-
dekomne til at fastholde tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. Vore psykologer an-
vender Acceptance Commitment Thera-
py (ACT) til at behandle mennesker, der 
rammes af stress, angst eller depression 
eller er i fare for at blive det. Vi har et 
landsdækkende netværk af autoriserede 
psykologer, som har efteruddannelse in-
denfor ACT. Psykologbehandlingen har til 
formål at øge den psykologiske fleksibi-
litet ved klienten. Væsentlige forudsæt-
ninger er at hjælpe klienten til at leve et 
meningsfyldt værdibaseret liv ved at en-
gagere sig i at gøre det, som er vigtigt for 
klienten, mens klienten samtidig forhol-
der sig mere fleksibelt til de smertefulde 
oplevelser, som til tider er uundgåelige. 

Behandlingsforløb med 7 samtaler 
Ved henvisning kontaktes klienten in-
denfor 48 timer med henblik på at afta-
le tidspunkt til første samtale indenfor 8 
hverdage. 
I 2017 bestod det gennemsnitlige be-
handlingsforløb af 7 konsultationer. 

Progression i psykologisk fleksibilitet
Der er foretaget effektmåling, som er ba-
seret på digital screening før og efter be-
handlingen. 

Den digitale screening afdækker den psy-
kologiske fleksibilitet ved at måle på de 
seks kerneprocesser indenfor ACT: Kon-
takt til nuet, accept, defusion, selvet som 
kontekst, engagerede handlinger og vær-
dier. 
Der opnås en gennemsnitlig score på 
45 % (100 % = bedst) på den psykolo-
giske fleksibilitet før behandlingen star-
ter. Efter psykologbehandlingen opnås 
en gennemsnitlig score på 53%, svaren-
de til en progression i den psykologiske 
fleksibilitet på 18%. Acceptance Commit-
ment Therapy (ACT) har vist sig at være 
en effektiv metode til at behandle stress, 
angst og depression.

Psykologisk smertehåndtering 
I 2017 lancerede vi et psykologisk be-
handlingsforløb til smertepatienter, som 
vi kalder ACT smertehåndtering. ACT 
Smertehåndtering har til formål at øge 
den psykologiske fleksibilitet i forhold til 
klientens smertehåndtering. Væsentlige 
forudsætninger er, at hjælpe klienten til 
en forståelse for og accept af egen si-
tuation, hvilket skal danne grundlag for 
nye og mere hensigtsmæssige strategier 
til smertehåndtering. 

Psykologisk fleksibilitet
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HJERTESAGER



Et aktivt liv som selvstændig forret-
ningskvinde blev brat sat på stand by, 
da Anne Svalgaard Toftild faldt ned fra 
en stige og knuste sin hæl. Bruddet 
sendte den nordjyske forretningskvin-
de ind i et smertehelvede, der var ved 
at knække hende, og hun frygtede, at 
hun måtte lukke sin butik og blive før-
tidspensionist. Da alt så sortest ud, 
fik Anne Svalgaard Toftild hjælp fra en 
kant, hun ikke selv havde fået øje på

Hvide prinsessedrømme i tyl og blonder 
hænger side om side på tøjstativerne i bu-
tikken, der meget passende bærer navnet 
’Luxux’. Her i den smukke, nedlagte bap-
tistkirke i nordjyske Birkelse sælger Anne 
Svalgaard Toftild brude- og konfirmations-
kjoler, og i øjeblikket er hun travlt optaget 
af at dampe og prissætte kjolerne forud 
for næste modeshow.
Den 55-årige kvinde har haft sin virksom-
hed i 22 år, og hun elsker at sy og designe 
og have kontakt med kunderne, som skal 
finde den rette kjole til deres store dag. 
Men siden foråret 2016 har livet som bu-
tiksejer - og livet helt generelt - ikke været 
det samme for Anne. Hun var i færd med 
at male lokalerne i sine nye butikslokaler, 
som tidligere lå i Vester Hassing. Men no-
get gik galt. Anne trådte forkert på trap-
pestigen og kunne straks mærke, at noget 
var helt galt med hendes venstre fod. 
- Jeg forsøgte at rejse mig op ved hjælp af 
et kosteskaft, men det kunne jeg ikke, for-
tæller Anne, der blev kørt på hospitalet af 
en medarbejder i butikken. Her fik hun at 
vide, at hælen var så knust, at operation 
højst sandsynlig ikke ville hjælpe. I stedet 
fik hun lagt gips omkring, så knoglerne 
kunne hele og blev sendt hjem med kryk-
ker og tid til genoptræning. 

- Jeg tænkte bare: Jeg skal hurtigt i gang. 
Kan jeg ikke gå, må jeg kravle. Sådan tror 
jeg, at selvstændige tænker, siger hun 
med et lille suk. 

Bange for at miste butikken
Anne passede sin genoptræning og syn-
tes, at det gik langsomt bedre med foden. 
Efter et halvt år blev hun raskmeldt af Aal-
borg Kommune, selv om hun ikke følte sig 
klar. Men som hun selv siger, er hun ikke 
’én, der piber’. Og eftersom omsætningen 
i hendes forretning var raslet ned under 
sygemeldingen, brændte hun også for at 
drive den i gang igen. Men hun måtte hur-
tigt erkende, at man ikke kan presse en 
citron, der ikke er nogen saft i.
- Jeg kravlede rundt - bogstavelig talt - så 
jeg fik hård hud på hænderne. Og når jeg 
var færdig med kunder i butikken, gik jeg 
direkte i seng og vrælede, fordi jeg var 
udmattet og havde ondt. Når jeg vågne-
de om natten, rystede min krop, fortæller 
Anne og fortsætter, inden hun lægger sin 
højre fod op på en blød puf under bordet: 
- Jeg forsøgte at være stærk, men ane-
de ikke, hvordan jeg skulle få mig selv og 
min forretning til at hænge sammen. Det 
føltes som en ond spiral, jeg ikke kunne 
komme ud af. Min butik er mit liv, og jeg 
var bange for at miste den og miste mig 
selv, fortæller Anne, der har andre end sig 
selv at passe på. Hun er mor til en søn på 
23 år med forskellige udfordringer. 

Et fald fra en stige knuste Anne Svalgaard 
Toftilds hæl og har været lige ved også at 
knuse hendes forretning og øvrige liv. Men 
ved hjælp fra rehabiliteringsfirmaet, Aleca, 
If Skadeforsikring og Jammerbugt Kommu-
ne er det lykkes at beholde forretningen, 
Luxux, i Birkelse. 

”Jeg har fået mit liv tilbage”
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Et fald fra en stige knuste Anne 
Svalgaard Toftilds hæl og har været 
lige ved også at knuse hendes for-
retning og øvrige liv. Men ved hjælp 
fra rehabiliteringsfirmaet, Aleca, If 
Skadeforsikring og Jammerbugt 
Kommune er det lykkes at beholde 
forretningen, Luxux, i Birkelse. 
Foto: Kirsten Bøjstrup

Kendte ikke sine rettigheder
Da Annes situation virkede allermest håb-
løs, fik hun en opringning fra sit forsik-
ringsselskab, If Skadeforsikring. Her har 
hun været kunde i mange år. Tidligere i 
forløbet havde selskabet betalt for blandt 
andet kørestol og akupunktur, og nu vil-
le de sætte Anne i forbindelse med den 
private rehabiliteringsvirksomhed, Aleca. 
Jakob Tarp Sørensen, der er partner i virk-
somheden, iværksatte straks en deltidssy-
gemelding til Anne, ligesom han kontakte-
de Jammerbugt Kommune for at søge om 
en medhjælper i butikken. Endelig sendte 
han Anne på Alecas smerteklinik i Thisted. 
- Jeg anede intet om, hvad mine rettighe-
der var. Men her kom en sød mand, som 
satte tingene i værk og hjalp mig. Det føl-
tes som at møde en frelsende engel, siger 
hun og ler. 
Jammerbugt Kommune sagde ja til at give 
Anne personlig assistance 15 timer i høj-
sæsonen og 5 timer i lavsæsonen til det 
tunge arbejde med at pakke kasser ud og 
hænge kjolerne op. Det betyder, at Anne 
kan klare at have lidt flere kunder på en 

dag, fordi hun ikke bliver så udtrættet. 
- Det giver ro, og det er virkelig skønt, si-
ger Anne, der også oplever færre smerter 
efter besøget på smerteklinikken. Her fik 
hun udleveret en anden type medicin og 
fik anbefalinger om at spise antiinflamma-
torisk kost med mange grøntsager og me-
get lidt kød, brød og sukker. 
- Jeg har haft så ondt, at tårerne sprøjtede 
ud af mine øjne. Nu kan jeg leve med ge-
nerne. For selv om smerterne ikke er helt 
væk, og jeg stadig er begrænset i forhold 
til at stå og gå, føler jeg, at jeg har fået et 
nyt liv, fortæller Anne og pointerer: 
- Havde jeg ikke fået den her hjælp, havde 
jeg måttet dreje nøglen om. Lige nu tror 
jeg på, at det kan lade sig gøre at drive 
min butik videre og have et værdigt liv 
samtidig. 
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Bliver man ramt af en arbejdsskade, 
følger risikoen for at gå psykisk ned 
ofte med på grund af smerter og uro 
omkring fremtiden. Et tæt samar-
bejde mellem rehabiliteringsfirmaet 
Aleca, forsikringsselskaber og kom-
muner sikrer, at skadede personer 
får hjælp i tide og kan fastholdes på 
arbejdsmarkedet.

Da Anne Svalgaard Toftild fra Birkel-
se i Nordjylland blev ramt af en alvorlig 
arbejdsskade i sin fod i 2016, blev hun 
samtidig ramt af angsten for at miste sin 
forretning. Sådan gik det dog heldigvis 
ikke, for Anne fik hurtig og effektiv støt-
te af sit eget forsikringsselskab, If Ska-
deforsikring, det private rehabiliterings-
firma Aleca, og Jammerbugt Kommune. 
Samarbejdet har sikret hende behandling 
på Alecas egen smerteklinik i Thisted og 
personlig assistance et antal timer om 
ugen i sin butik, hvor hun sælger brude- 
og konfirmationskjoler. 
Hos If Skadeforsikring oplever leder af 
Personskade, Helle M. Olesen, at langt 
de fleste skaderamtes største ønske er at 
vende tilbage til deres normale hverdag 
og job. Et ønske, som forsikringsselska-
bet samarbejder med Aleca om at opfyl-
de hurtigst og bedst muligt. 
- Mange går psykisk ned, hvis de føler, 
at de ikke kan komme tilbage til arbejds-
markedet. Det har store omkostninger 
for både den enkelte og for samfundet, 
hvis der ikke bliver grebet ind i tide. 
Derfor er det guld værd at have en sam-
arbejdspartner som Aleca, der er vores 
forlængede arm og tovholder mellem 

kommune, erhvervsliv og den skaderamte 
i disse sager. Vi hører fra dybt taknemlige 
kunder, at deres livskvalitet bliver forbed-
ret, siger Helle M. Olesen. 

Tager problemerne i opløbet 
Aleca er et landsdækkende firma, der 
samarbejder med blandt andet forsik-
ringsselskaber om rehabilitering af men-
nesker, der har fået en skade. Jakob Tarp 
Sørensen er partner i virksomheden og 
ser sig selv som tovholder og sparrings-
partner for de mennesker, hvis verden er 
styrtet i grus. 
- Vi kender systemet og kan derfor guide 
den skadelidte person rundt. Vi er med 
gennem hele forløbet og afklarer ved-
kommendes muligheder for at vende til-
bage til arbejdsmarkedet, fortæller Jakob 
Tarp Sørensen, der trækker på et korps 
af læger, psykologer og socialrådgivere i 
virksomheden. 
I Jammerbugt Kommune er det første 
gang, socialrådgiver Jeanne Jensen har 
samarbejdet med Aleca. 
- Jakob Tarp Sørensen var hurtig og effek-
tiv til at kommunikere alle de oplysninger, 
jeg havde brug for, mens sagen stod på. 
Og så har han været god til at lytte, for-
tæller Jeanne Jensen, der også peger på, 
at samarbejdet mellem et privat firma og 
en kommune har en stærk signalværdi. 
- Vi har sammen vist, at det private og det 
offentlige kan arbejde effektivt sammen. 
Vi har set hinanden som en ressource og 
i fællesskab fået tingene til at ske. Det er 
enormt positivt. 

Effektivt samarbejde sikrer skaderamte
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Uudnyttet potentiale 
Jakob Tarp Sørensen er enig med Jeanne 
Jensen, Og han peger samtidig på, at der 
er et meget større potentiale i tværgåen-
de samarbejde mellem kommuner, forsik-
ringsselskaber og private rehabiliterings-
firmaer end, der bliver udnyttet i dag. 
- Jeg tror, at mange flere skadelidte per-
soner kunne få glæde af en tovholder til 
at hjælpe med at navigere rundt mellem 

instanserne, så de selv kan koncentrere 
sig om at blive raske. Det er dyrt for den 
enkelte at blive ramt af en arbejdskade, 
der fører en masse uro og frustration 
med sig. Men det er også dyrt for sam-
fundet, hvis folk bliver langtidssygemeldt 
og måske ender på en førtidspension. 
I Aleca er det vores højeste mål at få 
folk videre i deres liv og allerhelst også  
tilbage til arbejdsmarkedet. 

I 2017 var speciallæge Vibeke Halasi fra 
Aleca Smerteklinik med i DRs dokumen-
tarudsendelser ”Morfinpillens skyggesi-
der” og ”Smerter til salg – min kamp mod 
pillerne”. Dokumentarudsendelserne var 
med til at sætte fokus på afhængigheds-
problemerne ved den smertestillende 
medicin, Tramadol, samt medicinalindu-
striens rolle i Danmarks store forbrug af 
morfinstoffer. 

Der er 300.000 danskere, som får den 
smertestillende medicin, Tramadol, på 
trods af afhængighedsproblemerne. Fle-
re af vore patienter på Aleca Smerteklinik 
har fået Tramadol eller lignende præpa-
rater i længere tid, når de bliver henvist. 
Deres smerter og medicinafhængighed 
går ud over deres livskvalitet.  

Efter at speciallæge, Vibeke Halasi, sam-
men med andre eksperter satte fokus på 
afhængighedsproblemerne ved Tramadol, 
har myndighederne skærpet overvågnin-

gen af Tramadol og en række lignende 
præparater. ”Det er tilfredsstillende at 
se, at lægemiddelstyrelsen nu tager hånd 
om problemet”, siger speciallæge Vibeke 
Halasi. 

”Det er en hjertesag for os, at smertepa-
tienter for en mere optimal behandling af 
smertetilstanden med henblik på at øge 
funktionsniveauet. Væsentlige forudsæt-
ninger for en bedring af smertetilstanden 
og øgning af funktionsniveauet er i øv-
rigt, at patienten har opnået en forstå-
else for tilstanden og viden om strategi-
er til smertehåndtering. Medicin gør det 
ikke alene”, slutter Vibeke Halasi.  

MORFINPILLENS SKYGGESIDE
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Aleca er en landsdækkende virksomhed, der 

arbejder med forebyggelse af sygdom og 

rehabilitering af sygemeldte og tilskadekomne. 

Teamet består af socialrådgivere, psykologer 

og speciallæger. Vores fokus er, at sikre bedre 

rehabilitering til sygemeldte og tilskadekomne, 

så de kan opnå det bedst mulige funktionsniveau 

og komme tilbage til arbejdsmarkedet.   

For nærmere information: 

Kontakt: Jakob Tarp Sørensen 
Direkte: +45 31423503
Mail: js@aleca.dk

ALECA ApS
Dronningensgade 23
5000 Odense C

Telefon: +45 31332011
Mail: aleca@aleca.dk
www.aleca.dk
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