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Aleca er en landsdækkende virksomhed, der ar-
bejder med forebyggelse af sygdom og rehabilite-
ring af sygemeldte og tilskadekomne. 
Teamet består af socialrådgivere, psykologer og  

speciallæger. Vores fokus er, at sikre bedre rehabi-
litering til sygemeldte og tilskadekomne, så de kan 

opnå det bedst mulige funktionsniveau og komme til-
bage til arbejdsmarkedet.   
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Klinikker i hele landet: 
3 rådgivningscentre 

3 smerteklinikker
23 psykologklinikker 

9 akupunkturklinikker

36 fagpersoner, 
socialrådgivere 
ergoterapeuter 

speciallæger 
psykologer

Vi fokuserer på 
3 kundegrupper: 

Forsikringsselskaber 
Pensionsselskaber 

Større virksomheder

Vi fokuserer 
på 3 kerneområder: 
Jobrehabilitering 

Smerterehabilitering
Psykologisk 

rehabilitering 

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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MISSION 
VISION
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. 

Vision
ALECA’s vision er at være den foretrukne  
samarbejdspartner til at udvikle fremtidens  
rehabilitering til sygemeldte og tilskadekom-
ne i Danmark. 
Dette gør vi med udgangspunkt i  
”Best practice” services indenfor job-,  
smerte- og psykologisk rehabilitering.  

Du kan altid se en opdateret klinikoversigt på www.aleca.dk

Rådgivningscentre 

Smerteklinikker

Psykologklinikker

Lægelige akupunkturklinikker

Klinikker i hele landet

Rådgivningscentre 
  
København 

Odense

Aarhus 
 

Smerteklinikker 
  
København 

Thisted 

Aarhus 

Psykologklinikker
Odense
København 
Hillerød
Roskilde
Holbæk
Køge
Virum
Esbjerg
Varde
Vejle

Herning
Holstebro
Nykøbing Mors
Aarhus
Odder
Hinnerup
Silkeborg
Viborg
Randers
Frederikshavn 
Skagen

Lægelig akupunkturklinikker 
Aarhus
Thisted 
Skørping
Kongens Lyngby
Fredericia
Vejen 
Haderslev
Espergærde
Ribe
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Vi har investeret i nye digitale platforme og 
videreudviklet vores behandlings- og råd-
givningstilbud til imødegå nye tendenser 
indenfor rehabilitering samt efterspørgslen 
fra vore kunder. Vores arbejde bærer frugt 
og forventningerne til 2020 er positive. 

2019 var et tilfredsstillende år for Aleca og vi 
har skabt et solidt fundament for yderligere 
vækst. I 2019 leverede vi fremgang i omsæt-
ningen på 6% og en vækst i driftsresultatet 
på 42%. Hovedparten af vores forretning 
kommer fortsat fra forsikrings- og pensions-
segmentet.  

I 2019 oplevede vi en nettovækst i kundeba-
sen på 22%. Tilgangen af klienter steg med 
12% på tværs af vores forretning. Jeg er til-
freds med, at vi til stadighed formår at skabe 
vækst og udvikle forretningen på tværs af vo-
res kerneområder; job-, smerte- og psykolo-
gisk rehabilitering. 

Fremtidens rehabilitering
Vi hjælper sygemeldte og tilskadekomne med 
at opnå det bedst mulige funktionsniveau og 
komme tilbage til arbejde samt en normal 
hverdag. Vi støtter mennesker i alle faser af et 
sygdomsforløb.  

Der er nye tendenser indenfor rehabilitering.  
I fremtiden vil mennesker ikke kun behandles 
for én bestemt sygdom. De vil understøttes i 
at foretage sunde og vedvarende livsændrin-
ger – og samfundet vil forvente dét af dem.

Rehabilitering vil i højere grad blive proaktiv i 
stedet for reaktiv. Der vil komme mere fokus 
på sundhed i stedet for behandling. Den pro-
aktive tilgang vil komme til at fylde langt mere 
end i dag og have potentiale til at tilføre reel 
værdi til mennesker og virksomheder, bl.a. i 
form af mindre sygefravær. 

Dette vil medføre, at mennesker ikke blot 
passivt vil modtage behandling, men del-
tage i behandling. De vil i højere grad have 
adgang til viden og information, og dermed 
være i stand til at have et mere ligeværdigt 
samarbejde med sundhedsaktøren om, hvad 
der kunne være den rette behandling for dem. 

Fremtidens rehabilitering stiller nye krav til 
sundhedsaktøren. Først og fremmest skal 
mennesket og ikke systemet være i centrum. 
Desuden skal sundhedsaktøren kunne over-
skue helheden i sygdomsforløbet og støtte op 
i alle faser, evt. også igennem tværsektorielt 
samarbejde. Ligeledes bliver det vigtigt at 

kunne skabe et mere ligeværdigt samarbej-
de med patienten og være tilgængelig på nye 
måder, herunder særligt på digitale platforme. 

I 2019 har vi videreudviklet vores behandlings- 
og rådgivningstilbud til de nye tendenser in-
denfor rehabilitering. Vi fortsætter arbejdet 
i 2020 og ser frem til at have en dialog med 
klienter og kunder om dette. 

Digitalisering skaber værdi
I 2019 indgik Aleca samarbejde med Kara 
Connect, som har udviklet en banebrydende 
og sikker kommunikationsplatform, hvor be-
handlere og deres patienter bl.a. kan have en 
sikker dialog via videokonsultation.

Vi er meget begejstrede for samarbejdet, som 
betyder, at vi kan tilbyde videokonsultationer 
til vore patienter. Dette har styrket fleksibilite-
ten i behandlingen - og vi kommer ikke til at 
stoppe ved det. 

I 2020 vil vi fortsætte med at undersøge de 
teknologiske muligheder og implementere 
teknologien i vores værdikæde, når det giver 
mening. Det kunne f.eks. være online patient-
uddannelse og virtual reality. 

Positive forventninger 
Vi fortsætter med at eksekvere og går nu ind 
i det tredje år af vores strategiske rejse, som 
vi kalder Aleca2020. Med stærk innovation og 
momentum i markedet, er vores forventninger 
til fremtiden positiv. 

Til sidst vil jeg gerne takke teamet og vores 
samarbejdspartnere for jeres commitment og 
hårde arbejde, hvilket har været altafgørende 
for at nå vores mål for 2019. Jeg glæder mig til 
at fortsætte arbejdet i 2020.  

Med venlig hilsen 

Jakob Tarp Sørensen
Adm. Direktør.

Fortsat vækst og fokus på nye 
tendenser indenfor rehabilitering
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Highlights

22% 
nettovækst i kundebasen  

sammenlignet med forrige år.  

12% 
vækst i tilgangen af klienter  

sammenlignet med forrige år.  

100% 
af klienterne vil anbefale Aleca  

til andre i samme situation.   

100% 
af klienterne oplever, at  

forventningerne er indfriet.    

57% 
var tilbage i fuldtidsarbejde 

efter behandlingen.  

Kundetilgang

Klienttilgang 

Service   

Tilfredshed Psykologisk rehabilitering Psykologisk rehabilitering

42% 
var afklaret til ordinært arbejde 

efter behandlingen. 

Smerterehabilitering Smerterehabilitering

5 mdr.  
gennemsnitlig forløbstid ved 

smertebehandling. 

35% 
var afklaret til ordinært  
arbejde efter forløbet.

Jobrehabilitering Jobrehabilitering 

13½ mdr.  
gennemsnitlig forløbstid  

ved Jobrehabilitering.    

6 samtaler  
i gennemsnit 

pr. klient. 

Forretning og Strategi
”Fremtidens rehabilitering”
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ALECA2020 – Fremtidens Rehabilitering
Aleca’s treårs strategi er udsprunget af ambiti-
onen om, at være den foretrukne samarbejds-
partner til at levere fremtidens rehabilitering til 
sygemeldte og tilskadekomne. ALECA2020  
strategien vil sætte retningen for fremtidens 
rehabilitering og skabe succeser for vore kli-
enter og kunder. 

Aleca vil fortsætte med at investere i vore 
kompetencer og nye innovative ydelser sam-
tidig med, at vi vil optimere og opbygge forret-
ningen indenfor job-, smerte- og psykologisk 
rehabilitering. ALECA2020 er baseret på fire 
strategiske og sammenvirkende fokusområ-
der. I det følgende vil vi se nærmere på hvert 
fokusområde, som er opdateret i år 2019. 

Tilfredse klienter – 
Mennesket først 

Tilfredse klienter skaber tilfredse kunder. 
Aleca tager altid udgangspunkt i de klienter 
vi arbejder for. Vi forsøger ikke kun at hjælpe 
dem tilbage til arbejdsmarkedet, 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 vigtigt 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 sygemeld-
te medarbejdere i større virksomheder. 

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” services. Vores 
mål er at skabe den bedste oplevelse for vore 
klienter, når de er i forløb ved Aleca. Det cen-
trale omdrejningspunkt 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 ydel-
ser af høj kvalitet.

Innovation – 
Stærke relationer 

Rigtig innovation kommer, når vi arbejder 
sammen. Aleca opbygger stærke relationer 
til forsikrings- og pensionsselskaber, virk-
somheder, kommuner, sundhedssektoren og 
andre, så vi kan finde nye og bedre måder til 
at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmar-
kedet og en bedre livskvalitet.   
Vore kunder søger en samarbejdspartner, der 
kan levere mono- og tværfaglige indsatser. Vi 
vil gerne være dén samarbejdspartner. Derfor 
har vi en landsdækkende kapacitet indenfor 
job-, smerte- og psykologisk rehabilitering, 
som vi fortsat vil optimere og opbygge. 

Kompetencer – 
De bedste fagpersoner 

Aleca er ikke bedre end vores faglige eksper-
tise. Derfor er det kritisk for vores succes, at vi 
kan tiltrække, udvikle og fastholde de bedste 
fagpersoner og samarbejdspartnere. Aleca 
skal være en virksomhed, der kan tiltrække 
og fastholde specialiserede fagpersoner, der 
samarbejder bredt om at overgå kundernes 
og klienternes forventninger til fremtidens  
rehabilitering.  

Tilfredse klienter

Kvalitet

Kompetencer

Innovation

Strategien v i l 
sætte retningen 
for  f remtidens 

rehabi l i ter ing og 
skabe succeser for 

vore kl ienter  og 
kunder. 
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Omsætning

6% 
vækst i omsætning 

ALECA2020 sætter en ny retning for 
virksomheden. 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 virk-
somhedens omsætning og driftsresultat.
I 2019 har vi øget omsætningen med 6% og 
driftsresultatet steg med 42%, hvilket anses 
for tilfredsstillende. Væksten er kommet fra 
en nettovækst i kundebasen på 22% og en 
øget klienttilgang på 12%. 
Det forventes, at væksten fortsætter i år 2020, 
idet vi har fået flere nye kunder i 2019 og ge-
nerelt oplever en øget klienttilgang fra eksi-
sterende kunder. Der forventes vækst inden-
for alle dele af forretningen. 

Tilfredse klienter 
Aleca vil have de mest tilfredse klienter i mar-
kedet. Vi vil måle klienternes tilfredshed efter, 
at de har afsluttet et forløb ved os. Dette med 
henblik på at evaluere og forbedre klienternes 
serviceoplevelse. I 2019 ville 100% af klienter-
ne anbefale os til andre, hvilket vi er meget 
tilfredse med.

Kvalitet
Aleca vil have markedets bedste effekter in-
denfor rehabilitering. Aleca foretager syste-
matisk effektmåling indenfor job-, smerte- og 
psykologisk rehabilitering med henblik på at 
dokumentere og forbedre effekterne.
I 2019 har jobrehabilitering hjulpet 35% tilba-
ge til det ordinære arbejdsmarked. Indenfor 
psykologisk rehabilitering var 57% af klienter-
ne tilbage i ordinært arbejde efter endt be-
handling og i forhold til smerterehabilitering 
var 42% tilbage i arbejde efter endt behand-
ling.  

Innovation
Aleca vil optimere og opbygge forretningen 
indenfor job-, smerte- og psykologisk reha-
bilitering. Samtidig vil vi udvikle samspillet 
mellem fagområderne og udvikle nye ydelser 
med henblik på at øge resultatet.
I 2019 videreudviklede vi vores strategiske 
samarbejde med henholdsvis Sano (behand-
lingscentre under Gigtforeningen) og Center 
for Hjerneskade.
I 2019 har vi videreudviklet vores behand-
lings- og rådgivningstilbud til de nye tenden-
ser indenfor rehabilitering. Vi fortsætter ar-
bejdet i 2020 og ser frem til at have en dialog 
med klienter og kunder om dette. 

Jobrehabilitering  
77%

Psykologisk 
rehabilitering  

 12%

Smerte-
rehabilitering  

11%

Omsætning 
fordelt på 
forretningsområder

Mål for 2020

Kundetilgang

22% 
nettovækst i kundebasen

Driftsresultat

42% 
vækst i driftsresultat

12% 
vækst i klienttilgang

Klienttilgang
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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 centrumSm

er
te

re
ha

bil
ite

ring Jobrehabiliteri ng

Psykologisk rehabilite
rin

g

Job- og 
socialrådgivning

Ergonomisk 
rådgivning

Psykologisk forløb, 
stress

Psykologisk forløb, 
Hjernerystelse

Psykologisk forløb, 
smertehåndtering

Lægelig 
akupunktur

Smertelæge 

Psykologisk forløb, 
angst

Mennesket i centrum
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Aleca modtager sygemeldte med bl.a. bevægeapparatsskade, følger efter hjernerystelse samt 
piskesmæld, og personer der har fået en psykisk lidelse, såsom stress, angst, depression eller 
PTSD. Oversigten nedenfor viser, hvem der modtog behandling og/eller rådgivning fra Aleca i 
2019.

Hvem hjælper vi? 

Forekomst af sygdoms-og skadetyper 2019

Stress og angst   29%

Depression   1%

PTSD   6%

Nakke (Whiplash)   15%

Hånd-, arm- og skulderskade   18%

Knæ-, ben- og fodskade   15%

Rygskade/ -lidelse   15%

Hjernerystelse og -skade   33%

Flere sygdoms- eller skadetyper   24%
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Ordinær 
beskæftigelse* 

  35%

Fleksjob*
46%

Førtidspension
13

Beskæftigelseseffekt
2019

 Ordinær beskæftigelse med og uden støtte       Fleksjob       Førtidspension       Andet

*Ordinær beskæftigelse inkl. revalidering, handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler. 
*Fleksjob inkl. fastholdelsesfleksjob og fleksjob til selvstændige. 

Om jobrehabilitering

Aleca rehabiliterer sygemeldte og tilskadekomne til at opnå eller fastholde tilknytning til arbejds-
markedet. Vi leverer jobrehabilitering i form af job- og socialrådgivning samt ergoterapeutisk 
rådgivning til sygemeldte og tilskadekomne i hele landet. 

På vores forløb bliver sygemeldte støttet en én gennemgående socialrådgiver med speciale i 
beskæftigelseslovgivningen, koordination samt udvikling af arbejdsevnen. 

Vore socialrådgivere hjælper sygemeldte og tilskadekomne med at opnå det bedst mulige funk-
tionsniveau og komme tilbage til arbejde og en normal hverdag. Vi støtter mennesker i alle faser 
af et sygdomsforløb.

Nedenfor præsenteres udvalgt forløbsdata fra jobrehabilitering i 2019: 

Jobrehabilitering

Forløb fordelt efter geografi

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland 

Region Nordjylland

33% 
vækst i omsætning 

Kvinder

67% 
vækst i omsætning 

Mænd

Skade anciennitet

Progression

Tværfagligt træk

Forløbstid 

15 mdr. 
i gennemsnit fra ulykke 

til henvisning.  

13½ mdr. 
i gennemsnitlig forløbstid  

ved socialrådgivning.

46%
af forløbene var en  
tværfaglig indsats.

15 timer 
gennemsnitlig progression i 

ugentlig arbejdstid. 

Andet
6%

50%25%0%

18 19



Om smerterehabilitering

Aleca tilbyder individuel smerterehabilitering til smertepatienter med henblik på at bedre smer-
tetilstanden og øge funktionsniveauet. Vi yder tidlig og individuel smertebehandling, hvor må-
let er at understøtte arbejdsfastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom. 
Eksempler på behandling kan være smertemedicinsk forløb, lægelig akupunktur og individuel 
smertehåndtering. 

Aleca har smerteklinikker i Thisted, Aarhus og København. 
Derudover kan vi tilbyde konsultationer pr. video.
Ved henvisning indkaldes patienten til for-samtale, hvor der foretages en grundig vurdering af 
smertetilstanden. Ud fra den samlede vurdering tilrettelægger vi behandlingen, der således bli-
ver individuelt tilpasset. Målet er at lave en behandling, der kommer hele vejen rundt om pro-
blemerne og som skaber basis for, at patienten kan øge funktionsniveauet og komme tilbage til 
arbejdsmarkedet.   

Nedenfor præsenteres udvalgt forløbsdata fra smertebehandlingen i 2019:

Smerterehabilitering

Tværfagligt træk

Progression

Reduktion i smerter

Forløbstid 

83%
af forløbene var en 
tværfaglig indsats. 

5 mdr. 
i gennemsnitlig forløbstid  

ved smertebehandling.

37%
gennemsnitlig reduktion i 
smerter efter behandling.

113%
gennemsnitlig progression i 

ugentlig arbejdstid. 

Ordinær 
beskæftigelse 

 42%

Fleksjob*
25%

Førtidspension
0%

Beskæftigelseseffekt
2019

 Ordinær beskæftigelse med og uden støtte       Fleksjob       Førtidspension       Andet

*Ordinær beskæftigelse inkl. revalidering, handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler. 
*Fleksjob inkl. fastholdelsesfleksjob og fleksjob til selvstændige. 

Andet
33%

Videokonsultat ion 
kan bruges 

som et 
supplement 

i  behandl ingen.
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Om psykologisk rehabilitering

Aleca rehabiliterer sygemeldte og tilskadekomne til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarke-
det. Vi har et landsdækkende netværk af autoriserede psykologer, som arbejder efter principper-
ne 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 forløb til mennesker med 
kroniske smerter og følger efter hjernerystelse.

Nedenfor præsenteres udvalgt forløbsdata fra psykologbehandlingen i 2019.

Psykologisk rehabilitering

 Forløbstid 

Antal samtaler Tværfagligt træk

30% 
af forløbene var en  
tværfaglig indsats.

Progression

70% 
Gennemsnitlig progression i 

ugentlig arbejdstid. 

6 samtaler  
i gennemsnit pr. klient.  

Ved psykologbehandling. 

4 mdr.  
i gennemsnitlig forløbstid  
ved psykologbehandling. 

Beskæftigelseseffekt
2019

 Ordinær beskæftigelse med og uden støtte       Fleksjob       Førtidspension       Andet

*Ordinær beskæftigelse inkl. revalidering, handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler. 
*Fleksjob inkl. fastholdelsesfleksjob og fleksjob til selvstændige. 

Andet
30%

Fleksjob*
13%

Førtidspension
0% Ordinær 

beskæftigelse 
57%

ACT handler  om 
at  acceptere de 

l ivsvi lkår,  v i  ikke  
kan ændre , 

og engagere 
os i  det ,  v i  har 
indf lydelse på 

og som er v igt igt 
for  os .

Acceptance 
Commitment 

Therapy 
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FAKTA OM ULYKKEN
17. oktober 2017 er 54-årige entreprenør Claus 
Grønborg på job ved Vallø Slot. Han skal ren-
se voldgraven ved slottet. 

Han kører på jernplader langs voldgravens 
skråning i sin 44 tons tunge gravemaskine. 
Normalt kører han med højre side mod van-
det, så styrehusets dør vender opad, hvis ma-
skinen skulle vælte ned i vandet. Men denne 
morgen er der dug på indersiden af ruden. Og 
så ændrer Claus lidt på rutinen. 

Han kører med venstre side mod vandet. Og 
han kører med åben dør! Han har travlt og 
skal være færdig, så tingene bliver gjort lidt 
anderledes end normalt. 

Pludselig går det galt! Gravemaskinen skrider. 
Den falder 4-5 meter ned af skrænten med 
styrehuset ned mod vandet i voldgraven. 
Claus sidder fastklemt.

Kabinen fyldes hurtigt med plumret vand, der 
tætner sig i Claus’ mund og næse. Hans højre 
arm er revet løs. Benet hænger kun fast i ryg-
raden. Det eneste han tænker er at komme 
ud – men han sidder fast! 

En fodgænger ser ulykken ske. Han haster 
ned i voldgraven og banker løs på ruden. Med 
venstre hånd kan Claus banke tilbage. Hans 
mund er under vand, så han kan ikke råbe. 
Hjælperen sparker sideruden ind. Åbningen 
får vandet i kabinen til at falde, så hjælperen 
kan skrabe mudder væk fra Claus næse og 
mund, så han igen kan trække vejret.

Da de første professionelle hjælpere ankom-
mer, hænger Claus’ arm kun i muskeltråde. 
Blodet fosser ud. Claus ligger de følgende to 
timer i det kolde vand, mens redningsmand-
skabet pumper blod ind i ham og kæmper 
med at få ham ud af gravemaskinen. For at 
redde Claus fra druknedøden, tager rednings-
folkene en dramatisk beslutning: De må am-
putere den ødelagte arm på stedet. En red-
ningshelikopter flyver ham til Rigshospitalet. 

Claus Grønborg mister sin arm ved den dra-
matiske ulykke. Han har brud på hoften. Hans 
ribben er trykkede, hans lunge er punkteret 
og han har fået en blodprop i hjernen. Også 
hans bækken, lårben og urinveje har taget 
skade. Han er indlagt på hospitalet i 14 måne-
der frem til jul 2018.

BAGGRUND: TÆT PÅ DRUKNEDØDEN I VOLDGRAVEN

Tæt på druknedøden 
i voldgraven

(foto: If)
Ulykken med gravemaskinen fandt sted ved voldgraven ved Vallø Slot den 17. oktober 2017

Hjertesager

24 25



Efter ulykken fik Claus Grønborg at vide, at 
han aldrig ville komme til at gå igen. I dag, to 
år efter, kan Claus både gå og køre bil. Han 
har fået handicapkørekort. Bil med auto-
matgear. En bevægelig armprotese. Og han 
ser positivt på fremtiden. Mød ham her. 

”Da jeg efter ulykken fik at vide, at jeg aldrig 
kom til at gå igen, tænkte jeg, jeg skal vise 
dem! Når min fysioterapeut har presset mig 
og sagt, at jeg skal tage ti øvelser – så har jeg 
taget tolv!”, smiler han.
 
Han har for kort tid siden fået sin nye, bevæ-
gelige armprotese. Med sensorer og impulser 
fra venstre skulder kan han få den kunstige 
højre arm til at bevæge sig og hjælpe ham i 
hverdagen. 

Claus fik fra sin arbejdsskadeforsikring hos 
forsikringsselskabet If hurtigt i forløbet tildelt 
en personlig socialrådgiver. Han bruger sto-
re ord om sin personlige rådgiver, Jakob Tarp 
Sørensen fra rehabiliteringsvirksomheden 

Aleca, og kalder ham en uvurderlig støtte.
”Jeg var ikke kommet så langt, hvis ikke det 
havde været for If og Alecas hjælp. Mange af 
de praktiske og formelle ting, man skal tage 
sig af efter sådan en livsændrende ulykke, 
har de håndteret for mig. Kontakt til kommu-
ne, jobcenter, behandlinger af enhver art og 
sundhedsvæsen. De ved, hvad jeg har ret til 
og krav på – det anede jeg jo ingenting om. 
Det har gjort en afgørende forskel for mig, 
at jeg ikke hele tiden har skulle være patient 
overfor min familie og kun spørge dem om 
hjælp”, siger Claus Grønborg.

”Hvis ikke If havde hjulpet mig med rådgive-
ren, ville jeg gerne selv have betalt ham. Men 
virkeligheden er nok den, at jeg aldrig ville 
have fundet frem til, at den mulighed fandtes. 
Så jeg er meget taknemmelig.”

Forsikringsselskabet hjalp Claus med handi-
capkørekort og rådgiver Jakob Tarp Sørensen 
sørgede for, at kommunen gav tilskud til bil 
med automatgear.

To år efter ulykken i voldgraven 
ved Vallø Slot: Her er Claus i dag

Det var stort for Claus Grønborg at blive god-
kendt til at køre som ledsager med sin 17-åri-
ge datter, da hun for nylig fik kørekort. 

”Det er fantastisk igen at kunne gøre ting som 
en far – og ikke som en patient”, siger han.

Har igen drømme for fremtiden
Claus har tidligere i sit liv opnået tre danske 
mesterskaber i rallycross. Det er hans håb og 
mål igen at komme til at køre. Han er i kontakt 
med en ekspert fra Sverige, der kan tilpasse 
sin bil i forhold til indretning og udstyr. 

Erhvervsmæssigt er hans mål at kunne drive 
min virksomhed.

”Jeg ved godt, at jeg nok ikke kommer til at 
køre gravemaskine mere, men jeg kan ord-
ne det administrative på computeren. Aleca 
hjælper med hvordan jeg bedst kommer til-
bage på arbejdsmarkedet, måske ved hjælp 
af en ordning med tilskud til egen virksom-
hed. Det ved Jakob alt om, og jeg føler mig 
100% tryg ved hans rådgivning”. 

”Privat er mit mål at være far for mine børn og 
mand for min kone.” 

Hædersmedalje til redningsholdet
For et år siden var Claus Grønborg sammen 
med nuværende statsminister Mette Frede-
riksen (S) med til at uddele hædersmedaljen 
”Den Danske Redningsberedskabspris” til 
redningsholdet fra Falck i Hårlev, som hjalp 
ved ulykken. Beredskabet kontaktede Claus 
og spurgte om han ville komme og overrække 
medaljen ved en ceremoni i Holmens Kirke, 
og han var ikke et sekund i tvivl. ”Der var ikke 
noget, jeg hellere ville”, siger han berørt. 

Ønsker andre kan lære af ulykken
Det var ganske få sekunder, der ændrede 
Claus’ liv, fordi han gik lidt uden for rammerne. 
Han ønsker, at andre kan lære af hans ulykke. 

Hans råd lyder: Sørg for at have orden i dine 
ting. Hav styr på dine forsikringer. Overhold 
arbejdsmiljølovgivningen. Lad være med at 
tage noget for givet. Og tag ikke unødige 
chancer.

”Min situation bliver ikke anderledes. Min arm 
vokser ikke ud om natten. Jeg håber, andre 
kan lære at min ulykke og at jeg kan inspirere 
andre til at tro på, at man godt kan kæmpe sig 
vej tilbage i livet, selvom det ser håbløst ud”, 
slutter Claus Grønborg.
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For nærmere information

Kontakt: Jakob Tarp Sørensen

Direkte: +45 31423503

Mail: js@aleca.dk

ALECA

Dronningensgade 23. Odense C

Telefon: 31332011

Mail: aleca@aleca.dk

OM ALECA 

www.aleca.dk

Aleca er en landsdækkende virksomhed, der arbejder med 
forebyggelse af sygdom og rehabilitering af sygemeldte og 
tilskadekomne. 
Teamet består af socialrådgivere, psykologer og speciallæ-
ger. Vores fokus er, at sikre bedre rehabilitering til sygemeldte 
og tilskadekomne, så de kan opnå det bedst mulige funk- 
tionsniveau og komme tilbage til arbejdsmarkedet.   


