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Aleca fokuserer på at udvikle fremtidens rehabilitering til sygemeldte 

og tilskadekomne I Danmark. Dette gør vi med udgangspunkt i ”Best 

Practice” services indenfor job-, smerte- og psykologisk rehabilitering. Vi 

hjælper sygemeldte og tilskadekomne, så de kan opnå det bedst mulige 

funktionsniveau og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

OM ALECA

Vi fokuserer 
på 3 kerneområder: 
Jobrehabilitering 

Smerterehabilitering
Psykologisk rehabilitering 

Klinikker i hele landet: 
3 rådgivningscentre, 
3 smerteklinikker, 

25 Psykologklinikker og 
9 akupunkturklinikker

42 fagpersoner, 
som er socialrådgivere, 

ergoterapeuter, 
speciallæger og 

psykologer. 

Vi fokuserer på 
3 kundegrupper: 

Forsikringsselskaber 
Pensionsselskaber 

Større virksomheder

Fremtidens 
rehabilitering af 
sygemeldte og 

tilskadekomne i 
Danmark.

Efter hvert forløb 
beder vi klienterne 

rate deres 
serviceoplevelse.

Måler effekten 
i alle forløb for at 

forbedre vores 
kvalitet. 

Strategisk partnerskab 
med SANO og 

Center for Hjerneskade 
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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 til 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 
  
København 

Odense

Aarhus 
 

Smerteklinikker 
  
København 

Thisted 

Aarhus 

Psykologklinikker

Odense
København 
Hillerød
Roskilde
Holbæk
Køge
Næstved
Esbjerg
Varde
Vejle

Herning
Holstebro
Nykøbing Mors
Aarhus
Odder
Hinnerup
Silkeborg
Viborg
Randers
Aalborg
Brovst 
Frederikshavn 

Lægelig akupunkturklinikker 
 

Aarhus
Skørping
Thisted 
Kongens Lyngby
Fredericia
Vejen 
Haderslev
Espergærde
Ribe
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HIGHLIGHTS
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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   

37 % 
af klienterne er afklaret til  
ordinært arbejde. 

Smerterehabilitering
68 % 
reduktion i smerter efter 
smerterehabilitering.   

Psykologisk  
rehabilitering 
67 % 

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      
9 mdr. 
gennemsnitlig forløbstid i  
Jobrehabilitering.   

Smerterehabilitering      
6 mdr.  
gennemsnitlig forløbstid ved  
smerteklinikken.   

Psykologisk  
rehabilitering 
6 samtaler  

pr. klient i gennemsnit ved  
psykologbehandling. 

6 7



SEJLENE ER SAT 

I begyndelsen af 2017 satte Aleca sejlene 
med den nye treårs strategi, som vi kalder 
ALECA2020. Aleca’s treårs strategi udsprin-
ger af ambitionen om, at være den fore-
trukne samarbejdspartner til at udvikle og 
udføre fremtidens rehabilitering af syge-
meldte og tilskadekomne i Danmark. 

Aleca er godt på vej til at indfri ambitionen. 
I 2018 oplevede vi en større aktivitet på 
tværs af forretningen. Forsikrings- og pen-
sionsselskaberne har generelt større fokus 
på, hvordan de kan hjælpe deres sygemeld-
te kunder og forbedre serviceoplevelsen. 
Markedet for privat rehabilitering vil stige i 
årene fremover og det vil skabe spændende 
udviklingsmuligheder for os.   

Der er behov for individuelle rehabiliterings-
tilbud, der sætter mennesket først. 
Efterspørgslen efter individuelle forløb er 
samtidig det underliggende fundament i 
ALECA2020 strategien. Vores kompeten-
cer indenfor job-, smerte- og psykologisk 
rehabilitering skaber unikke muligheder for 
at skræddersy forløb til den enkelte klient. 

ALECA2020 skaber fortsat solid fremgang. 
I år 2018 øgede vi vores kundebase med 
50%. Hovedparten af vores forretning kom-
mer fortsat fra forsikrings- og pensions-
segmentet. Derfra oplevede vi en stigning i 
tilgangen af klienter på 41 %. Jeg er meget 
tilfreds med væksten på tværs af vore for-
retningsområder; job-, smerte- og psyko-
logisk rehabilitering. 

Forbedring af serviceoplevelsen er et afgø-
rende 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 
år 2018, hvilket jeg er særligt tilfreds med. 

Det centrale omdrejningspunkt i vores  
arbejde er; kvalitet i alt, hvad vi gør. 

Effektmålinger har vist, at 37% blev hjulpet 
tilbage til ordinært arbejde efter sygdom. 
Både psykologisk rehabilitering og smer-
terehabilitering har hjulpet klienterne til et 
større funktionsniveau i dagligdagen. Set i 
lyset af, at vore klienter havde komplekse 
problemer, er vi tilfredse med effekten.  

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 2018, så vi i dag har 3 rådgiv-
ningscentre, 3 smerteklinikker, 9 lægelige 
akupunkturklinikker og 25 psykologklinik-
ker. 

I 2018 udbyggede vi vores samarbejde med 
SANO om at udvikle førende rehabiliterings-
tilbud til personer med bevægeapparats-
skader. Desuden indgik vi samarbejde med 
Center for Hjerneskade om at udvikle og 
tilbyde specialiserede psykologiske forløb 
til forsikringskunder med kognitive følger 
efter hjernerystelse og whiplash. Jeg er 
overbevist om, at partnerskaberne vil tilføre 
betydelig værdi til vore klienter, kunder og 
organisationer. 

Jeg er glad for at byde nye fagpersoner og 
samarbejdspartnere velkommen på holdet. 
Fælles for os alle er, at vi brænder for at 
finde nye og bedre måder til at hjælpe sy-
gemeldte tilbage til arbejdsmarkedet og en 
bedre livskvalitet. 
Med ALECA2020 strategien satte vi for  
alvor sejlene i år 2018. Jeg glæder mig 
til at fortsætte arbejdet med fremtidens  
rehabilitering i årene fremover. 

Med venlig hilsen 

Jakob Tarp Sørensen
Adm. Direktør. 
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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 år 2018.  

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 forsikringstagere 
samtidig med, at vi også vil hjælpe syge-
meldte medarbejdere i større virksomhe-
der.  

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 er i for-
løb ved Aleca. Det centrale omdrejnings-
punkt er; kvalitet i alt, hvad vi gør – fra 
før, under, imellem og efter forløbet ved 
Aleca. Vore servicestandarder og effekt-
målinger er vigtige elementer i at sikre 
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 dén 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. Derudover 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 udvikle 
fremtidens rehabilitering. Derfor har vi 
sat et ambitiøst mål frem mod 2020. Vi vil 
min. tredoble virksomhedens omsætning 
og driftsresultat.
I 2018 har vi øget omsætningen med 41% 
og driftsresultatet steg med 40%, hvilket 
anses for tilfredsstillende. Væksten er 
kommet fra en nettovækst i kundebasen 
på 50% og en øget klienttilgang på 41%. 
Det forventes, at væksttempoet fortsætter 
uændret i år 2019, idet vi har fået flere 
nye kunder i 2018 og generelt oplever en 
øget klienttilgang fra eksisterende kunder. 
Der forventes vækst indenfor alle dele af 
forretningen. 
 
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 
2018 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 forbedre 
effekterne.
I 2018 har jobrehabilitering hjulpet 37% 
tilbage til det ordinære arbejdsmarked.  
Indenfor psykologisk rehabilitering  
opnåede klienterne en øget psykologisk 
fleksibilitet på 67%. I forhold til smertere-
habilitering oplevede klienterne en reduk-
tion i smerterne på 68%. 

Innovation
Aleca vil optimere og opbygge forretnin-
gen indenfor job-, smerte- og psykologisk 
rehabilitering. Samtidig vil vi udvikle sam-
spillet mellem fagområderne og udvikle 
nye ydelser med henblik på at øge resul-
tatet.
I 2018 etablerede vi få nye klinikker, så 
Aleca i dag har 3 rådgivningscentre, 3 
smerteklinikker, 9 lægelige akupunktur- 
klinikker og 25 psykologklinikker. 
Flere fagpersoner er kommet med på hol-
det og vi har videreudviklet vores strategi-
ske samarbejde med SANO (behandlings-
centre under Gigtforeningen) og indgået 
et nyt strategisk samarbejde med Center 
for Hjerneskade. 
I 2018 har vi også haft fokus på, hvordan 
teknologi kan være med til at understøtte 
rehabiliteringen og forbedre service- 
oplevelsen. Som resultat af dette kan vi 
bl.a. tilbyde videokonsultationer til vore 
klienter fra år 2019. 

Jobrehabilitering  
65%

Psykologisk 
rehabilitering  

 10%

Smerte-
rehabilitering  

25%

Omsætning

41% 
vækst i omsætning 

Klienttilgang

41% 
vækst i klienttilgang

Driftsresultat

40% 
vækst i driftsresultat

Kundetilgang

50% 
vækst i kundebasen.

Omsætning 
fordelt på 
forretningsområder

MÅL FOR 2020
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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 1.1.2019. 

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 

• 3 Rådgivningscentre 

• 5 Socialrådgivere

• 2000 virksomheder

• Strategiske partnerskaber

• 25 Psykologklinikker 

• 29 Psykologer

• Strategiske partnerskaber

• 3 smerteklinikker

• 9 akupunkturklinikker 

• 8 speciallæger

ORGANISATION

Kunder
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Aleca indgår strategiske partnerskaber med henblik på at udvikle fremtidens rehabilite-
ring til specifikke målgrupper. 
Partnerne er førende indenfor hver deres felt og kan derfor tilføre betydelig værdi til 
vore klienter, kunder og ikke mindst vores organisationer. 

Formål  Aleca har indgået et strategisk samarbejde med SANO, som driver  
   behandlingscentre i Danmark og er en del af Gigtforeningen. For  
   målet er at udvikle forløb, som er førende indenfor rehabilitering af  
   forsikringskunder med bevægeapparatsskade. Dette gør vi med ud 
   gangspunkt i integrerede forløb, hvor vi udnytter hinandens kompe- 
   tencer og arbejdssynergier til fordel for forsikrings- og pensions- 
   selskaber samt deres sygemeldte kunder.  

Kontaktperson Tina Vibæk
   Sundhedsfaglig rådgiver, sygeplejerske, SANO
   Telefon: +45 78790006
   Mail: tvibaek@sanocenter.dk

Formål  Aleca har indgået samarbejde med Center for Hjerneskade om at  
   udvikle og tilbyde specialiserede psykologiske forløb til forsikrings- 
   kunder med kognitive følger efter hjernerystelse eller whiplash.  
   Aleca og Center for Hjerneskade udnytter hinandens kompetencer  
   og kapacitet med henblik på at tilbyde specialiserede psykologiske  
   forløb i hele landet. 

Kontaktperson Frank Humle 
   Direktør, Center for Hjerneskade
   Telefon: +45 35329006
   Mail: frank@cfh.ku.dk

STRATEGISKE PARTNERSKABER
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JOB-, SMERTE- OG PSYKOLOGISK  
REHABILITERING 

15



JOB-, SMERTE- OG PSYKOLOGISK  
REHABILITERING 

Vores kompetencer indenfor job-, smerte- og psykologisk rehabilitering skaber unikke 
muligheder for at skræddersy individuelle rehabiliteringsforløb. 
Oversigten nedenfor viser, hvilke ydelser der kan indgå i rehabiliteringen af sygemeldte 
og tilskadekomne ved Aleca. 

MENNESKET I CENTRUM

Mennesket 
i centrum

Jo
b
re

h
ab

ili
te

rin
g

Smerterehab
ilite

rin
g

Psykologisk rehabilit
erin

g

Job- og 
socialrådgivning

Ergonomisk 
rådgivning

ACT 
Psykologsamtaler

Psykologisk 
forløb, 

smertehåndtering

Lægelig 
akupunktur

Smertelæge 

Psykologisk forløb, 
Hjernerystelse
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Kort om jobrehabilitering 
Aleca rehabiliterer sygemeldte og tilskade-
komne til at opnå eller fastholde tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Aleca leverer jobreha-
bilitering i form af job- og socialrådgivning 
samt ergonomisk rådgivning til sygemeldte 
og tilskadekomne i hele landet.   
På vores forløb bliver sygemeldte støttet 
af én gennemgående socialrådgiver med 
speciale i beskæftigelseslovgivningen, 
koordination samt udvikling af arbejdsev-
nen. 
Vore socialrådgivere kan hjælpe sygemeldte 
med at koordinere sagen og afklare, hvor-
dan de bedst kommer tilbage til arbejde 
efter sygdom eller skade. 

Størstedelen var arbejdsskader
De henviste sager var både arbejdsskader 
og personskader. 72 % var arbejdsskader 
og 28 % personskader. 72 % var mænd 
og 28 % var kvinder i alderen 21 – 61 år. 
Skadesagerne var placeret i hele lan-
det med en overvægt af sager i Region 
Midtjylland og Region Syddanmark. 
Ved henvisning havde 51 % sygedag-
penge som forsørgelsesgrundlag, 17 % 
havde kontanthjælp eller ressourcefor-
løbsydelse og 31 % havde løn under sygdom.  

Der ses forsat en høj skadesanciennitet i 
skadesagerne, dvs. tiden fra ulykkestidspunktet 
til henvisning. I 2018 havde skadesagerne 
en anciennitet på mellem 1½ måneder 
- 4 år, hvorved der ses en stor variation. 
Den gennemsnitlige skadesanciennitet 
var 18 mdr., hvilket fortsat er for højt. 
Der er et væsentligt potentiale i at 
opspore skadesager tidligere og gerne 
mindre end ½ år fra ulykkestidspunktet. 
Det er evident, at tidsfaktoren er 
afgørende for at hjælpe tilskadekomne og 
sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.

Flest med erhvervsfaglig uddannelse
I 2018 havde 41 % en erhvervsfaglig uddan-
nelse, herunder tømrer, smed, mekaniker 
og murer. 31 % havde folkeskolen som 
den højeste gennemførte uddannelse. 3 
% havde en erhvervsgymnasial uddan-
nelse og 3 % var uddannet SOSU. 10 % 
havde en kort videregående uddannelse, 
3 % havde en mellemlang videregående 
uddannelse og 7 % havde en lang videre-
gående uddannelse. 

De skadelidte var således primært beskæf-
tiget indenfor bygge og anlæg, landbrug, 
transport og fremstillingsvirksomhed samt 
kontorarbejde. 
I blandt sagerne var både ansatte og selv-
stændig erhvervsdrivende.

Kendetegnende for hovedparten af de ska-
delidte var således, at de var enten hånd-
værkere eller ufaglærte. Begge faggrupper 
har ofte et mere fysisk krævende arbejde. 
Derfor er de også mere udsatte, når de 
pådrager sig en skade. Der er foretaget 
erhvervsskifte i et større antal skadesager, 
herunder omskoling.

JOBREHABILITERING
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Forekomst af skadetyper i % 2018

Stress og angst 25%

Depression 3%

PTSD 9%

Nakkeskade/Whiplash 31%

Hånd- / arm- / skulderskade 16%

Knæ- / ben- / fodskade 28%

Rygskade/-lidelse 16%

Hjernerystelse eller –skade 28%

Flere sygdoms-/skadetyper 47%
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Ordinær 
beskæftigelse 

   37%

Fleksjob
41%

Kilde: ALECA, Progressionsmåling, 2018

Flest havde whiplash
Der optrådte flere skadetyper samtidigt i 
47% af skadesagerne. 
Whiplash forekom i 31% af skadesagerne. 
28 % havde en knæ-, ben- eller fodskade. 
Ligeledes havde 28 % en hjernerystelse 
eller –skade. 16 % havde en hånd-, arm- 
eller skulderskade. Tilsvarende havde 16 
% en rygskade. 9 % havde PTSD. 28 % 
havde en psykisk overbygning til den fysi-
ske skade i form af stress eller depression. 

37 % afklaret til ordinær beskæftigelse
I 2018 hjalp vi 37 % tilbage til det ordinære 
arbejdsmarked. 
Heraf blev 27 % tilkendt enten revalide-
ring, personlig assistance eller §56 aftale. 
41 % blev afklaret til fleksjob, herunder 

også fastholdelsesfleksjob og tilskud til 
selvstændig erhvervsdrivende med ned-
sat arbejdsevne. 6 % afklares til førtids-
pension. Ligeledes afsluttes 6 % til andet, 
f.eks. operation eller anden behandling 
som medfører, at forløbet ved Aleca afslut-
tes.  

Forløbstid på 9 mdr. 
Den gennemsnitlige ventetid på første 
samtale var 9 ugedage i år 2018. 
Forløbstiden var i gennemsnit 9 mdr. i år 
2018, hvilket er kortere sammenlignet med 
år 2017, hvor forløbstiden gennemsnitligt 
var 14 mdr. 
Set i lyset af, at målgruppen har haft kom-
plekse og sammensatte skader, er vi til-
fredse med såvel beskæftigelseseffekten 
som forløbstiden. 

Andet
16%

Førtids 
pension

6%

Beskæftigelseseffekt 2018

 Ordinær beskæftigelse med og uden støtte       Fleksjob       Førtidspension       Andet
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Ved første screening 

Ved anden screening  

Individuel smertebehandling 
Aleca tilbyder individuel smerterehabilitering 
til smertepatienter med henblik på at bedre 
smertetilstanden og øge funktionsniveauet. 
Vi yder tidlig og individuel smertebehandling, 
hvor målet er at understøtte arbejdsfasthol-
delse eller tilbagevenden til arbejdsmarke-
det efter sygdom. Eksempler på behandling 
kan være smertemedicinsk forløb, lægelig 
akupunktur og individuel smertehåndtering. 

Smertelæge
Aleca har smerteklinikker i Thisted, Aarhus 
og København. 
Den smertemedicinske behandling 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. Ud fra den 
samlede vurdering tilrettelægger vi behand-
lingen, der således bliver individuelt tilpas-
set. Målet er at lave en behandling, der 
kommer hele vejen rundt om problemerne 
og som skaber basis for, at patienten kan 
øge funktionsniveauet og komme tilbage til 
arbejdsmarkedet.   

Lægelig akupunktur
Aleca har et landsdækkende akupunkturnet-
værk, som i dag har 9 akupunkturklinikker. 
Akupunktur er effektiv ved behandling af 
mange typer smerter. Det viser forskningen 
og erfaringen. Det være sig f.eks. hovedpi-
ne, smerter i ryggen, skulder og nakke samt 
smerter efter en skade. Behandlingen vare-
tages af speciallæger med efteruddannelse 
og behørig erfaring med akupunktur. 

Bedring i smertetilstand
Vi foretager måling af smerteniveauet ved 
patienten før og efter behandlingen. 
Målingen afdækker smerternes indvirkning 
på patienternes dagligdag og er derfor vel-
egnet til at måle effekten af behandlingen. 
I 2018 har smertebehandlingen i gennem-
snit reduceret patienternes smerter med 68 
%. Behandlingen har således haft særdeles 
positiv effekt på patienternes smerter og 
funktionsniveau. 

Bedring i smertetilstand
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Kort om psykologbehandling
Aleca rehabiliterer sygemeldte og tilska-
dekomne til at fastholde tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. Vi har et landsdækkende 
netværk af autoriserede psykologer, som 
arbejder efter principperne i Acceptance 
Commitment Therapy (ACT). 
Vore psykologer behandler mennesker, der 
rammes af stress, angst eller depression 
eller er i fare for at blive det. Derudover 
tilbyder vi specialiserede psykologiske for-
løb til mennesker med kroniske smerter og 
følger efter hjernerystelse. 

ACT Psykologbehandling
Vore psykologer anvender Acceptance 
Commitment Therapy (ACT) til at behandle 
mennesker, der rammes af stress, angst, 
depression eller PTSD.  
Behandlingen har til formål at øge den 
psykologiske fleksibilitet. Væsentlige for-
udsætninger er at hjælpe klienten til at 
leve et meningsfyldt værdibaseret liv ved 
at engagere sig i at gøre det, som er vigtigt 
for klienten, mens klienten samtidig for-
holder sig mere fleksibelt til de smerteful-
de oplevelser, som til tider er uundgåelige. 

Psykologisk forløb, smertehåndtering 
Vores psykologiske forløb til smertepatien-
ter har til formål at øge den psykologiske 
fleksibilitet i forhold til smertehåndtering. 
Væsentlige forudsætninger er, at hjælpe 

klienten til en forståelse for og accept af 
egen situation, hvilket skal danne grundlag 
for nye og mere hensigtsmæssige strate-
gier til smertehåndtering. 

Psykologisk forløb, Hjernerystelse
I sensommeren 2018 lancerede vi et 
psykologisk forløb, som vi har udviklet i 
samarbejde med Center for Hjerneskade 
i København. Hovedformålet er at hjælpe 
mennesker med kognitive følger efter hjer-
nerystelse og/eller whiplash til at opnå det 
bedst mulige funktionsniveau og fastholde 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Progression i psykologisk fleksibilitet
Der er foretaget effektmåling, som er ba-
seret på digital screening før og efter be-
handlingen. Den digitale screening afdæk-
ker den psykologiske fleksibilitet ved at 
måle på de seks kerneprocesser indenfor 
ACT: Kontakt til nuet, accept, defusion, sel-
vet som kontekst, engagerede handlinger 
og værdier. 
Der opnås en gennemsnitlig score på 42 
% (100 % = bedst) på den psykologiske 
fleksibilitet før behandlingen starter. Ef-
ter psykologbehandlingen opnås en gen-
nemsnitlig score på 69%, svarende til en 
progression i den psykologiske fleksibilitet 
på 67%. Acceptance Commitment Therapy 
(ACT) er således en effektiv metode til at 
behandle stress, angst og depression. 

Psykologisk fleksibilitet

Ved første screening 

Ved anden screening  
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HJERTESAGER

Tre dage med kost, logi og samtaler 
i rolige omgivelser er rammen, når 
mennesker med hoved- og nakke- 
skader mødes på et særligt sundheds- 
ophold i Vejle Ådal. Resultatet er, at 
halvdelen er tilbage i fuldtidsjob efter 
6 måneder. 

Der er grønt og frodigt, så langt øjet rækker, 
når man kører gennem den bakkede Vejle 
Ådal til Vingstedcentret. Her falder skuld-
rene og pulsen ned, og derfor er det heller 
ikke tilfældigt, at netop det sted er valgt 
som base for Alecas sundhedsophold for 
skaderamte med hoved- og nakkeskader.

- Omgivelserne har en vigtig effekt. Her 
kommer man væk fra sine vante rammer og 
får nye perspektiver på sin situation, siger 
Jakob Tarp Sørensen, der er partner i Aleca.

Aleca er en landsdækkende virksomhed, 
der samarbejder med blandt andet forsik-
ringsselskaber om rehabilitering af men-
nesker, der har fået en skade.

Siden 2013 har Codan Forsikring A/S hvert 
år givet omkring 12 skaderamte et helt 
unikt tilbud om at komme med på Alecas 
tredages sundhedsophold. Her møder de 
skaderamte fysioterapeuter, psykologer 
og andre eksperter, der giver dem en bred 
viden om hovedtraumer og nakkeskader 
og fortæller om behandlingsmuligheder.  
 
Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet 
Der bliver også lagt en konkret køreplan 
for, hvad de skaderamte skal, når de kom-
mer hjem. Det kan for eksempel være kon-
krete anvisninger til, hvordan de gradvist 
kommer tilbage til arbejde samt fordeler 

gøremål og pauser i løbet af en dag for 
ikke at brænde ud.

- Vi giver dem en forudsætning for, at de 
kan hjælpe sig selv bedre og mindske noget 
af den usikkerhed, de har efter en skade. 
Jo tidligere, de får redskaber og viden, jo 
bedre kan de komme sig efter skaden og 
vende tilbage til arbejdsmarkedet, siger 
Jakob Tarp Sørensen.

De seneste fem år har omkring 60 tilska-
dekomne været med på sundhedsophol-
det. Cirka 50 procent af dem er tilbage i 
fuldtidsarbejde seks måneder efter.

Grundig udredning
Det helt afgørende ved sundhedsophol-
det er også, at deltagerne og fagfolkene 
mødes fysisk og er sammen hele dagen, 
under alle måltider og om aftenen henover 
en kop te. 

- Vi får et helt unikt billede af, hvordan de 
skaderamte har det over tid. Under et kort 
møde i en klinik kan de lettere oppe sig og 
virke bedre, end de reelt er. Når vi er sam-
men over tre dage, kan det ikke skjules, 
hvis de får det dårligt. For os betyder det, 
at vi kan give dem en langt mere grundig 
og retvisende udredning, fortæller Jakob 
Tarp Sørensen.

Hos Codan Forsikring A/S er socialrådgiver 
Camilla Elkjær Jensen meget glad for 
at kunne tilbyde  et sundhedsophold: 
-  Vi havde en frustration over, at der 
ikke tidligere var noget tilbud til folk med 
hoved- og nakkeskader, og ofte kom de 
så sent på smerteklinik, at det var svært 
at flytte folk. Sundhedsopholdet er tre 

Sundhedsophold sikrer skaderamtes fremtid
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intensive dage, som giver så meget håb, 
energi og inspiration til de skaderamte, 
siger hun.

Camilla Elkjær Jensen er selv med på ophol-
det sammen med specialistsygeplejerske 
Lise Rom Poulsen, og hun kan mærke, at 
det gør en stor forskel at møde de skade-
ramte ansigt til ansigt.

- Vi har brug for at vide noget om hele 
deres situation, og der kan være ting, 
der er svære at tale om. Men ved at være 
sammen over længere tid åbner de ska-
deramte op og bliver mere tillidsfulde. 
Den viden, vi får under opholdet, kan vi 
bruge målrettet til at lægge individuelle 
planer for dem, siger Camilla Elkjær Jensen.

Gevinst for samfundet og den enkelte
Når opholdet er slut, beder Aleca de ska-
deramte vurdere sundhedsopholdet på 
forskellige parametre. Tilfredshedsmålin-
gerne er blandt de bedste, og alle tilska-
dekomne anbefaler opholdet til andre i 
samme situation. Det resultat vurderer 
Jakob Tarp Sørensen som meget tilfreds-
stillende.

- Vi skaber en klar plan, de skaderamte 
kan støtte sig til og en forudsætning for, at 
de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
Dermed undgår vi, at folk lander i langva-
rige sygemeldinger og førtidspension i sid-
ste ende. Det er en gevinst for en arbejds-
giver, som fastholder en god medarbejder 
og for den enkelte er det et spørgsmål om 
livskvalitet.

Aleca og Codan 
Forsikring arrangerer 
et årligt sundhed-
sophold i fællesskab 
og med stor succes. 
Fra venstre partner 
i Aleca, Jakob Tarp 
Sørensen, specialist-
sygeplejerske, Lise 
Rom Poulsen, social-
rådgiver, Camilla Elkjær 
Jensen, og zonetera-
peut, Tina Vesth fra 
Codan Forsikring.  

Sundhedsophold ændrede Rikkes liv
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Et trafikuheld efterlod Rikke Tangaa 
med smerter i hovedet og nakken og 
en følelse af magtesløshed. Hendes 
situation vendte imidlertid 180 gra-
der, da hun kom på sundhedsophold 
med Aleca og Codan Forsikring.

En januardag i 2013 sad Rikke Tangaa i sin 
bil på vej hjem fra arbejde og overvejede, 
om hun skulle tage en fitnesstime eller 
køre direkte hjem til familien og hygge 
med dem. Hun valgte det sidste, men 
nåede aldrig så langt.

For i en rundkørsel overså en kvinde sin 
vigepligt og bragede ind i siden af Rikkes 
bil med høj fart. Rikke mistede bevidst-
heden i nogle minutter, men vågnede 
op igen og blev fragtet på sygehuset til 
observation. Her blev det konstateret, at 
hun ikke havde brækket noget, og at hun 
heller ikke havde hjernerystelse.

- Jeg blev sendt hjem, men var helt mør-
banket og havde ondt i nakken. Jeg kunne 
ikke holde ud at se tv eller kigge på en 
skærm. Jeg følte mig alene og som en 
belastning for min familie, fortæller den 
45-årige kvinde, der bor i Esbjerg med sin 
mand og tre børn. 

Befriende
Halvanden måned efter ringede Rikke 
Tangaas telefon. Det var Codan Forsikring, 
der ville tilbyde hende et sundhedsophold 
på Vingstedcentret. Rikke havde lyst til at 
sige nej, for hun kunne ikke overskue mere 
end én dag ad gangen. Men efter en snak 
med sin mand endte hun med at takke ja. 
Og det er hun mere end glad for i dag.

- Det var befriende at tale med andre, der 
havde de samme skavanker. Og så er de 
rolige omgivelser bare helt perfekte. Sam-

tidig blev vi vartet op og fik noget godt at 
spise. Det er et fantastisk sted.

Under opholdet fik Rikke lagt en plan 
for, hvad hun skulle have af behandling 
bagefter. Hun skulle blandt andet til en  
optometrist for at træne sit syn, og hun 
skulle have kraniosakral terapi. 

-  Hvis jeg ikke var kommet af sted på sund-
hedsopholdet, er jeg er overbevist om, at 
jeg var endt på en langtidssygemelding. 
Jeg er dyb taknemlig for, at nogen tog 
hånd om mig, siger Rikke Tangaa, der på 
under et år kom tilbage i sit job på fuld tid.

Sundhedsophold ændrede Rikkes liv

Rikke Tangaa var med på sundhedsophold i 2013 og 
oplevede en mærkbar forbedring i sit liv bagefter.
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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 funktions- 

niveau 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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