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”Alecas landsdækkende team af 

socialrådgivere, psykologer og 

speciallæger hjælper sygemeldte 

og tilskadekomne med at forbedre 

deres funktion og muligheder for at 

vende tilbage til et indholdsrigt liv 

med arbejde eller uddannelse”
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Aleca er en landsdækkende virksomhed, der hjælper sygemeldte og tilskadekomne med at forbedre deres funktion og 
muligheder for at vende tilbage til et indholdsrigt liv med arbejde eller uddannelse. Vores team består af socialrådgivere, 
psykologer og speciallæger, og vi er aktuelt repræsenteret ved 31 fagpersoner og klinikker fordelt over hele Danmark. 

OM ALECA 

Vores kerneydelser 
er især henvendt til 

personer med hoved- 
og nakketraume, 

bevægeapparatsskader 
og medfølgende 
smertetilstande.

Aleca trækker på 
kompetencerne 

fra 31 fagpersoner: 
Socialrådgivere, 
ergoterapeuter, 
speciallæger og 

psykologer.

Vi har klinikker i hele 
landet: 

3 rådgivningscentre 
3 smerteklinikker

23 psykologklinikker
8 akupunkturklinikker

Vores kunder findes 
i forsikrings- og 

pensionssegmentet, 
kommuner og 
virksomheder.

Vi har strategisk 
partnerskab med 

Center for Hjerneskade 
og Sano

Vi måler den faglige 
effekt af alle forløb 

for at sikre, at vi altid 
forbedrer kvaliteten af 
vores ydelser, hvor det 

er muligt.

Efter hvert forløb 
beder vi desuden 

klienterne give deres 
serviceoplevelse 

karakter, så vi ved, hvor 
vi skal forbedre os.

Et Danmark, 
hvor ingen står alene 

med sygdom



Mission 
Alecas serviceydelser dækker over både behandling, 
rådgivning og udvikling for sygemeldte og tilska-
dekomne. Formålet er enten at forebygge sygdom, 
eller at forbedre deres funktion og muligheder for at 
vende tilbage til et indholdsrigt liv med arbejde eller 
uddannelse. Vores hjælp er også med til at sikre, at 
sygemeldte får den nødvendige hjælp til at navigere 
i sundhedssystemet.

Vision 
Et Danmark, hvor ingen står alene med sygdom. 

MISSION & VISION



Klinikker i 
hele landet
Du kan altid se en opdateret 
klinikoversigt på www.aleca.dk

Rådgivningscentre 
København 
Odense
Højbjerg 
 
Smerteklinikker  
København 
Thisted 
Højbjerg  

Psykologklinikker
Odense
København 
Hillerød
Roskilde
Holbæk
Køge
Virum
Esbjerg
Varde
Herning
Holstebro
Nykøbing Mors
Aarhus
Odder
Hinnerup
Silkeborg
Viborg
Randers
Frederikshavn 
Skagen
Sønderborg

Lægelig akupunkturklinikker 
Ribe
Fredericia
Thisted
Aahus 
Skørping
Kongens Lyngby
Espergærde
Haderslev



Vækst og flere klienter tilbage til arbejdsmarkedet
COVID19 satte dagsordenen i 2020, men på trods af udfordrende 
tider har vi hos Aleca fortsat vores vækst. Virksomheden 
er ved for alvor at konsolidere sig som leverandør af 
differentierede end-to-end indsatser, der sikrer, at sygemeldte 
og tilskadekomne får de tilbud, der er nødvendige for, at de 
kan vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse og et 
indholdsrigt liv. I 2021 har vi påbegyndt en ny strategiperiode, 
og vores gode erfaringer giver begrundede høje forventninger 
til fremtiden og vores nye forretningsmodel, som vi kalder ”Hele 
Vejen” 

Regnskabsmæssigt var 2020 et tilfredsstillende år, der har skabt 
et solidt fundament for yderligere vækst. Nettoomsætningen steg 
med 27% og driftsresultatet voksede med 34%. Baggrunden for de 
positive resultater findes i kundebasen, der blev øget med 18%, 
mens vi havde en øget klienttilgang på 16%.

Hvis vi skal sætte ord på ovenstående tal, kan vi med stolthed 
sige, at vi har haft flere sager, og at vi har fået flere af vores klienter 
tilbage i arbejde.

Jeg er tilfreds med, at vi til stadighed formår at skabe vækst og 
udvikle forretningen på tværs af vore fagområder. 

”Hele Vejen”
Hos Aleca er vores hovedopgave at forbedre funktion og 
muligheder hos sygemeldte og tilskadekomne, så de så hurtigt 
som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 

For at understøtte den opgave har vi i 2021 påbegyndt 

en ny strategiperiode, hvor vi med udgangspunkt i vores 
mange kompetencer implementerer en ny og mere holistisk 
forretningsmodel, hvor vi lægger vægt på, at vi følger klienterne tæt 
i en end-to-end indsats. Derfor har vi døbt konceptet ”Hele Vejen”. 

Initiativet bygger på de erfaringer, som vi har gjort i Aleca siden 
etableringen i 2015. Gentagne gange har vi mødt sygemeldte, som 
oplevede at stå alene med sygdom, og at de derfor har mistet 
overblikket over deres muligheder i processen. Det betyder ofte, 
at den sygemeldte kommer ud på et sidespor, hvor personen ikke 
modtager relevant behandling. Samtidig kan der opstå stress og 
bekymringer, som gør det svært for personen at koncentrere sig 
om at få det bedre og komme tilbage til en normal, meningsfuld 
hverdag. 

I de situationer er der behov for en kompetent tovholderfunktion, 
som sikrer overblik og retning i sygdomsforløbet, så sygemeldte 
kan koncentrere sig om at blive rask og vende tilbage til arbejde 
eller uddannelse, der som bekendt højner livskvaliteten som intet 
andet.
I ”Hele vejen” hjælper den personlige tovholder sygemeldte 
med tilrettelæggelse, koordinering og udførelse af indsatsen, 
og samtidig sørger tovholderen for at holde kontakt til relevante 
aktører, så der fortløbende allokeres de rette kompetencer 
i rette tid. Konceptet udgør en understøttende ramme, der 
sikrer sammenhæng, fremdrift og retning i de enkelte faser og i 
det samlede sygdomsforløb. Og det hele sker naturligvis i et 
ligeværdigt samspil med klienten, hvor tovholderen også er garant 
for, at der ikke sker et tab af informationer.



“Vi er særligt kompetente, 
når der er tale om 

indsatser for personer med 
hoved- og nakketraume, 

bevægeapparatsskader og 
medfølgende smertetilstande”

Vores erfaringer i Aleca betyder, at vi er særligt kompetente, når 
der er tale om indsatser for personer med hoved- og nakketraume, 
bevægeapparatsskader og medfølgende smertetilstande. Derfor har 
vi valgt primært at fokusere vores indsats på netop dette område.

Digital platform
Det forgangne år har på mange måder understreget værdien af 
online tilstedeværelse, og derfor er vi glade for, at vi i år er klar til at 
lancere vores nye digitale læringsplatform, ”Mit Aleca”. 

Her har sygemeldte og tilskadekomne adgang til viden, case 
eksempler og øvelser, der er relevante for, at de selv kan bidrage til 
at forbedre deres situation, når og hvor de er klar til det. ”Mit Aleca” 
indeholder videoer, information og øvelser samt mulighed for online 
møder. 

Skyhøje forventninger
Ovenstående initiativer bygger på de seneste års solide erfaringer, 
og man kan derfor sige, at vi påbegynder vores nye strategiperiode 
med en rullende start:

Vi har fuld fart på driften, vores forretningsmodel står skarpt, 
efterspørgslen på vores ydelser har aldrig været højere, så mine 
forventninger til fremtiden er skyhøje. 

Til sidst vil jeg gerne takke teamet og alle samarbejdspartnere for 
jeres engagement og hårde arbejde. På grund af COVID-19 har vi 
været udfordret på mange parametre, men trods de svære tider har 
vi i fællesskab formået at skabe nogle endnu bedre løsninger.

Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet i 2021!

Med venlig hilsen 

Jakob Tarp Sørensen
Adm. Direktør 



HIGHLIGHTS 18% 
nettovækst.  

Kundetilgang

16% 
nettovækst.

Klienttilgang 

27% 
Nettovækst.

Nettoomsætning   

100% 
af klienterne vil anbefale Aleca 

til andre i samme situation   

Tilfredshed 

54% 
er tilbage i fuldtidsarbejde 

efter behandlingen. 

Smertebehandling Smertebehandling

7 mdr.  
gennemsnitlig forløbstid ved 

smertebehandling. 

55% 
er afklaret til ordinært arbejde 

efter forløbet.

Job- og socialrådgivning Job- og socialrådgivning 

12 mdr.  
gennemsnitlig forløbstid ved 

job- og socialrådgivning.    

56% 
er tilbage i fuldtidsarbejde efter 

behandlingen.  

Psykologbehandling Psykologbehandling

7 samtaler  
i gennemsnit pr. klient 

gennem forløbet.



FORRETNING & STRATEGI



“HELE VEJEN”
Aleca sigter mod at blive den 
foretrukne landsdækkende leverandør 
af integrerede og differentierede 
end-to-end indsatser specielt 
målrettet mennesker, der er ramt 
af de udfordringer, som kommer 
med hoved- og nakketraume, 
bevægeapparatsskader og de 
medfølgende smertetilstande.

Derfor lancerer vi nu en ny og stærkere 
forretningsmodel, som vi kalder ”Hele 
Vejen”. 

”Hele vejen”
Forretningsmodellen bygger på, at 
Aleca udfører differentierede end-
to-end indsatser, hvor vi følger 
sygemeldte og tilskadekomne tæt 
og tager udgangspunkt i personens 
individuelle behov. Vores klare 
målsætning er at skabe en holistisk 
løsning, som hurtigst muligt hjælper 
klienten til at forbedre deres funktion 
samt muligheder for at have et arbejde 
eller uddannelse

Indsatsen består af ét eller flere 
behandlings- og/eller rådgivning-
stilbud, hvor der tilknyttes en 
rådgiver, som fortløbende afklarer og 
koordinerer behandlingsmulighederne 
så sygemeldte sikres kontinuitet, 
tryghed og gennemsigtighed i forløbet.

Tovholderen står også for samarbejde 
med sygemeldte omkring tilrette-
læggelse, koordinering og udførelse 
af indsatsen samt kontakt til relevante 
aktører, så sygemeldte ikke risikerer, 
at vigtig viden går tabt. Aleca støtter 
sygemeldte og tilskadekomne i alle 
faser af et sygdomsforløb. 

Forretningsmodellen betyder, at 
Aleca tilbyder en samlet portefølje af 
differentierede end-to-end indsatser, 
hvor klienterne får adgang til de rette 
fagpersoner på rette tid og sted.
 
”Hele vejen” tilfører værdi i de enkelte 
faser og det samlede sygdomsforløb. 

ALECAS TRANSFORMATIONSREJSE

FORTID
Rådgivningsfirma

NUTID 
Rådgivningsfirma med yderligere 

tilbud inden for smerte- og 
psykologbehandling.

FREMTID 
Leverandør af differentierede og integrerede 

end-to-end indsatser, hvor sygemeldte følges 
tæt og sikres den rigtige behandling - hele vejen



“HELE VEJEN” “HELE VEJEN”

STEP 01
Start  - Tidlig indsats
Der tilknyttes en personlig tovholder.

STEP 02
Undersøgelse 
Undersøgelse & Diagnose. 

STEP 03
Behandling 
Behandling & Genoptræning. 

STEP 09
Slutmål 
Et indholdsrigt liv med 
arbejde eller uddannelse.

STEP 05
Forsørgelse 
Forsørgelsesgrundlag
og økonomi. 

§

ALECA kg

§§
ALECA

STEP 08
Fastholdelse  
Optimering af arbejdsvilkår. 

STEP 04
Hjælp i hverdagen 
Hjælpemidler, familien. 

Der tilknyttes en 
personlig tovholder der 

stotter sygemeldte gennem hele 
sygdomsforlobet og 
skaber sammehaeng, 

fremdrift og retning i forlobet

STEP  01 til 09
Altid adgang til 

”Mit Aleca” 
Online møder, 

digital læring, øvelser og 
procesunderstøttese

Altid klar til at hjaelpe

kg

STEP 06
Samarbejde
Virksomheder, kommune m.fl.

STEP 07
Afklaring  
Optræning af arbejdsevne. 

sosHjaelp

Traels
Av

Snoft



Aleca er afhængig af 

langvarige og kon-

struktive relationer 

med kunder, virksom-

heder, kommuner, 

advokater m.fl. med 

henblik på at opret-

holde en understøt-

tende ramme om-

kring indsatsen.

Omdømmekapital: 

Aleca investerer 

konstant i teknologi 

og IT, for at forbedre 

vores resultater og 

understøtte de fagli-

ge og administrative 

processer. Det gælder 

ikke mindst, når det 

kommer til løsninger, 

der styrker samspillet 

med sygemeldte. 

Teknologi og IT: 

I vores bestræbelser 

på at videreudvikle 

markedets førende 

samlede løsning, 

indgår vi fortløbende 

partnerskaber med 

relevante virksomhe-

der, der er bedst på 

deres felt, så vi kan 

tilføre specialiseret 

viden og værdi til ind-

satserne. 

Vores

partnerskaber: 

Aleca har stor erfaring 

med at lede og udvik-

le et landsdækkende 

behandlernetværk af 

specialiserede fag-

personer, der sikrer, at 

vi er landsdækkende 

på differentierede 

end-to-end indsatser. 

Vores 

behandlernetværk:

NØGLERESSOURCER: VÆRDISKABELSE:

Alecas landsdækken-

de team af socialråd-

givere, psykologer og 

speciallæger samar-

bejder dedikeret og 

med udgangspunkt i 

vores fælles værdier 

for at hjælpe syge-

meldte og tilskade-

komne med at for-

bedre deres funktion 

og muligheder for at 

vende tilbage til et 

indholdsrigt liv med 

arbejde eller uddan-

nelse

Vores fagpersoner 

og kultur: 



Ved at levere differentie-

rede end-to-end indsatser 

og dele vores viden kan vi 

sikre, at flere får mulighed 

for at være en del af arbejds-

markedet med respekt for 

eventuelle helbredsmæs-

sige begrænsninger. 

Samfund: 

Ved at tilføre specialiserede 

kompetencer og erfaringer 

til vores forretning, kan vi 

fortsætte vores udvikling af 

banebrydende indsatser, der 

er fagligt interessante og 

udviklende for vores fagper-

soner og behandlernetværk. 

Vores fagpersoner 

Ved at sygemeldte forbedrer 

deres funktion og kommer 

tilbage til arbejde eller ud-

dannelse, kan vi nedbringe 

kundernes omkostninger i 

forbindelse med sygefravær 

og/eller skader.

Vores kunder:

VÆRDISKABELSE:

Ved at skabe sammenhæng, 

fremdrift og retning i syg-

domsforløbet kan syge- 

meldte fokusere på at for-

bedre deres funktion og 

muligheden for at have et 

arbejde eller uddannelse i 

et indholdsrigt liv.

Vores klienter: 



STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Aleca2025-strategien er udsprunget af 

visionen om et Danmark, hvor ingen står 

alene med sygdom. 

Vi fortsætter transformationsrejsen for at 

forblive den foretrukne landsdækkende 

leverandør af differentierede end-to-end 

indsatser, hvor vores primære ydelse er, 

at vi følger sygemeldte og tilskadekomne 

”Hele vejen” tilbage i arbejde eller 

uddannelse i et indholdsrigt liv. 

Vi bevarer fokus på at servicere forsikrings- 

og pensionsselskaber, kommuner og 

større virksomheder med end-to-end 

indsatser til sygemeldte og tilskadekomne 

med udgangspunkt i forretningsmodellen, 

”Hele Vejen”. 

Aleca2025-strategien er baseret på 

fokusområderne samspil, innovation 

og kompetencer. I det følgende vil vi 

gennemgå hvert fokusområde. 

INNOVATION
- Portefølje af differentierede 

end-to-end indsatser. 

KOMPETENCER
- Stærkt behandlernetværk med rette 

kompetencer på rette tid og sted. 

SAMSPIL
- Tilfredse klienter anbefaler os til 

andre i samme situation. 



STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Samspil – Tilfredse klienter anbefaler 
os til andre i samme situation

Aleca udfører differentierede end-to-end indsatser, 
som er en understøttende ramme for et ligevær-
digt samarbejde med sygemeldte om at tilrette-
lægge, koordinere og udføre indsatsen. 

Med Aleca modtager man ikke behandling, man 
deltager i og er i centrum for behandlingen. 

Ved at forstå sygemeldtes situation og udfordrin-
ger, kan vi forbedre deres funktion og muligheder 
for at have et arbejde eller uddannelse i et ind-
holdsrigt liv. Tilfredse klienter anbefaler os til andre 
i samme situation. 

Innovation - Portefølje af differentierede
end-to-end indsatser

Innovation opstår, når vi udfordrer normerne og ar-
bejder sammen. Sådan er end-to-end-løsningen 
i Aleca opstået, og vi er ikke færdige med at æn-
dre tingene til det bedre. Derfor skal vi opbygge 
stærke og langvarige relationer til vores kunder og 
samarbejdspartnere, så vi sammen kan finde nye 
veje til at overkomme de udfordringer, som de sy-
gemeldte møder. 

Aleca udvikler og udfører differentierede end-to-
end indsatser med udgangspunkt i individuelle 
behov. 

Indsatserne sælges til forsikrings- og pensionsel-
skaber, kommuner og større virksomheder. 

Innovation af indsatser og processer sikrer, at vi 
fortsætter med at tilføre ny og større værdi til vores 
kunder samtidig med, at vi er medvirkende til at 
nedbringe det samlede sygefravær i samfundet. 

Kompetencer – Stærkt behandlernetværk 
med rette kompetencer på rette tid og sted

Aleca har et stærkt behandlernetværk, der gør,  
at vi har rette kompetencer på rette tid og sted, så 
vi kan levere differentierede end-to-end indsatser 
effektivt og af høj kvalitet i hele landet.  

Aleca er ikke bedre end vores faglige ekspertise. 
Derfor er det afgørende for vores succes, at vi også 
i fremtiden kan tiltrække, engagere og fastholde 
de dygtigste fagpersoner og samarbejdspartnere 
inden for alle relevante fagområder. 

I dag består Alecas team af socialrådgivere, ergo-
terapeuter, psykologer og speciallæger, og bliver 
det nødvendigt at udvide med flere faggrupper, så 
gør vi det. Det handler om de rette kompetencer 
på rette tid og sted. 



FINANSIELLE 
VÆRDIDRIVERE OG MÅL

ALECA2025



Aleca vil tjene så mange penge, at vi kan blive ved med at finde nye veje til at hjælpe sygemeldte. 

Med Aleca2025-strategien følger Aleca tre finansielle spor for at sikre stødt stigende årlig vækst, 

og målsætningen er, at nettoomsætningen årligt stiger med mindst 25% og driftsresultatet med 

mindst 15% hvert år frem mod 2025.

FINANSIELLE 
VÆRDIDRIVERE OG MÅL

Vækst gennem salg 

til forsikrings- og 

pensionsselskaber, 

kommuner og virksomheder.

1
Vækst igennem ”Hele vejen”-

konceptet med øget fokus på 

end-to-end indsatser til personer 

med hoved- og nakketraume, 

bevægeapparatsskader og 

medfølgende smertetilstande.

2
Langvarige og stærke 

relationer til vore kunder skal 

sikre tilbagevendende og 

regelmæssigt købende kunder, 

der skaber forudsigelighed. 

3



ALECA2020-strategien blev afsluttet ved årsskiftet, og vi er nu i 

begyndelsen af en ny strategiperiode, der løber frem mod 2025. 

I det følgende evaluerer vi virksomhedens mål og resultater for 

2020. 

Øge omsætningen og driftsresultatet

Aleca vil tjene så mange penge, at vi kan blive ved med at udvikle 

end-to-end indsatser til sygemeldte og tilskadekomne. 

Derfor havde vi et ambitiøst mål for strategiperioden fra 2016 til 

2020. 

Målsætningen var mindst at tredoble virksomhedens 

omsætning og driftsresultat frem mod 2020. Resultatet blev, 

at nettoomsætningen steg med 258% og driftsresultatet steg 

med 342% i perioden, så vi kunne ikke være meget tættere på at 

opfylde målsætningen.

I 2020 alene har vi øget nettoomsætningen med 27%, og 

driftsresultatet steg med 34 %, hvilket anses for meget 

tilfredsstillende. På grund af COVID-19-pandemien havde vi en 

betydelig aktivitetsnedgang i årets første kvartal, og vores vækst 

er alene hentet i årets sidste tre kvartaler. 

Væksten er dels hentet på en nettovækst i kundebasen på 18% 

samt på en øget klienttilgang på 16%. 

Vi forventer, at væksten fortsætter i år 2021, da vi dels har fået 

flere nye kunder i 2020, dels oplever en øget klienttilgang fra 

eksisterende kunder. Der forventes derfor vækst inden for alle 

dele af forretningen. 

Tilfredse klienter 

Aleca vil have de mest tilfredse klienter i markedet. 

Vi måler klienternes tilfredshed, når de har afsluttet et forløb 

ved os, så vi evaluerer og forbedre serviceoplevelsen. I 2020 var 

resultatet af målingen, at 100% af klienterne ville anbefale os til 

andre i samme situation, og det kan vi selvsagt kun være meget 

tilfredse med. 

Kvalitet

Aleca vil have markedets bedste løsninger. Derfor foretager vi 

systematisk effektmåling, så vi kan dokumentere og forbedre 

effekterne af vores forløb. I 2020 har job- og socialrådgivningen 

hjulpet 55% tilbage til det ordinære arbejdsmarked. 

Inden for psykologisk behandling kom 56% af klienterne 

tilbage i ordinært arbejde efter endt behandling, og i forhold til 

smertebehandling var 54% tilbage i arbejde efter endt behandling.

ØKONOMISKE NØGLETAL 2020



Omsætning

27% 
vækst i omsætning 

Kundetilgang

18% 
nettovækst i kundebasen

Driftsresultat

34% 
vækst i driftsresultat

16% 
vækst i klienttilgang

Klienttilgang

ØKONOMISKE NØGLETAL 2020
Psykolog- 

behandling  
11%

Smerte-
behandling  

21%

Job- og 
socialrådgivning  

68%

Omsætning fordelt på fagområder



FAGLIGE NØGLETAL



PATIENTGRUPPE

PATIENTTILFREDSHED

Aleca får henvist sygemeldte med bl.a. bevægeapparatsskade, 

følger efter hjernerystelse samt piskesmæld, og personer 

der har fået en psykisk lidelse (eksempelvis stress, angst, 

depression eller PTSD).

Oversigten viser, hvem der modtog behandling og/eller 

rådgivning fra Aleca i 2020. 

Aleca vil have den højeste patienttilfredshed i markedet. 

Efter hvert forløb beder vi patienterne bedømme deres 

serviceoplevelse på en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst. 

Nedenfor kan du se et uddrag af vores tilfredshedsmåling. Vi 

kalder det for Aleca Heartbeat.

Forekomst af sygdoms- og skadetyper 2020

50%25%0%

Flere sygdoms-  
eller skadetyper

Knæ-, ben- 
og fodskade

Hånd-, arm-  
og skulderskade

Nakke (whiplash) 

Depression

PTSD 

Depression 

Hjernerystelse 
og -skade

Rygskade /-lidelse

8.92
Tilgængelighed

9.59
Faglighed 

9.67
Kommunikation

8,92
Resultater 

10
Relationen 



30% 
vækst i omsætning 

Kvinder

70% 
vækst i omsætning 

Mænd

JOB- OG 
SOCIALRÅDGIVNING

Aleca sætter sygemeldte og tilskadekomne i stand til at 

forbedre deres funktion og mulighed for at vende tilbage til et 

arbejde eller uddannelse. Vi udfører job- og socialrådgivning 

samt ergoterapeutisk rådgivning til sygemeldte og 

tilskadekomne i hele landet. 

På vores forløb tilknyttes sygemeldte en gennemgående 

socialrådgiver med speciale i beskæftigelseslovgivning, 

koordination samt udvikling af arbejdsevne. Vi støtter 

sygemeldte i alle faser af et sygdomsforløb.

Forløb fordelt på geografi

Fordelt på højeste gennemførte uddannelse

40%20%0%

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Lang videreg. Udd. 5 år 
eller mere
Mellemlang videreg. 
Udd. 3-4 år
Kort videreg. udd. 
Under 3 år
Erhvervsfaglig social- 
og sundhed
Erhvervsfaglig 
uddannelse
Almengymnasial 
uddannelse

Folkeskole

Sjælland

Syddanmark



Skadeanciennitet

11 mdr.
i gennemsnit fra ulykke til 

henvisning. 

Progression

 
gennemsnitlig stigning i ugentlig 

arbejdstid over forløbet. 

Tværfagligt 
samarbejde

41% 
af forløbene blev løst med en 

tværfaglig indsats. 

i gennemsnit forløbstid ved 
socialrådgivningen

Forløbstid 

12 mdr.

15 timer

*Ordinær beskæftigelse inkl. revalidering, handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler. 

*Fleksjob inkl. fastholdelsesfleksjob og fleksjob til selvstændige. 

Andet  
18%

Ordinær 
beskæftigelse* 
55%

Fleksjob* 
18%

Førtidspension  
9%

 Ordinær beskæftigelse       Fleksjob       Førtidspension       Andet

BESKÆFTIGELSESEFFEKT



SMERTEBEHANDLING
Aleca tilbyder behandling til smertepatienter for at 

reducere smertetilstanden og øge funktionsniveauet. 

Målet er at understøtte tidlig tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet efter sygdom. Behandlingsmetoderne 

dækker blandt andet smertemedicinsk forløb, lægelig 

akupunktur og individuel smertehåndtering. 

Aleca har smerteklinikker i Thisted, Aarhus og København, 

og desuden tilbyder vi videokonsultationer.

Ved henvisning indkaldes patienten til samtale, hvor 

smertetilstanden afdækkes. Ud fra den samlede 

vurdering tilrettelægges behandlingen individuelt. 

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. 

Andet  
23%

Ordinær 
beskæftigelse* 
54%

Fleksjob* 
20%

Førtidspension  
3%

*Ordinær beskæftigelse inkl. revalidering, handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler. 

*Fleksjob inkl. fastholdelsesfleksjob og fleksjob til selvstændige. 

 Ordinær beskæftigelse       Fleksjob       Førtidspension       Andet

BESKÆFTIGELSESEFFEKT



”Mit Aleca” indeholder 
videoer, information og 
øvelser samt mulighed 
for online møder. Forløbstid

7 mdr.
i gennemsnitlig forløbstid ved 

smertebehandling 

Progression

 
gennemsnitlig stigning i ugentlig 

arbejdstid over forløbet.

Tværfagligt 
samarbejde

89% 
af forløbene blev løst med en 

tværfaglig indsats. 

39% 
reduktion i den individuelle smer-

teoplevelse efter behandling

Reduktion af 
smerter  

12 timer



PSYKOLOGBEHANDLING 
Aleca sætter sygemeldte og tilskadekomne i stand til at 

forbedre deres funktion og muligheder for at vende tilbage til 

et arbejde eller uddannelse. Vi har et landsdækkende netværk 

af autoriserede psykologer, som arbejder efter principperne i 

Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Psykologerne behandler patienter, der rammes af stress, angst 

eller depression eller er i fare for at blive det. Derudover tilbyder 

vi specialiserede psykologiske forløb til klienter med kroniske 

smerter og følger efter hjernerystelse. 

Psykologbehandling 
med afsæt i 

Acceptance and 
Commitment Therapy 

(ACT)



Antal samtaler

7 stk.
i gennemsnit pr. klient ved 

psykologbehandling. 

Progression

 
Gennemsnitlig stigning i ugentlig 

arbejdstid over forløbet

Tværfagligt 
samarbejde

56% 
af forløbene var en tværfaglig 

indsats. 

5 mdr. 
i gennemsnitlig forløbstid ved 

psykologbehandling.

Forløbstid  

12 timer

Førtidspension  
0%

Ordinær 
beskæftigelse* 
56%

Fleksjob* 
6%

Andet  
38%

*Ordinær beskæftigelse inkl. revalidering, handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler. 

*Fleksjob inkl. fastholdelsesfleksjob og fleksjob til selvstændige. 

 Ordinær beskæftigelse       Fleksjob       Førtidspension       Andet

BESKÆFTIGELSESEFFEKT



+45 31332011www.aleca.dkaleca@aleca.dkDronningensgade 23. Odense C

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

For nærmere information
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