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Hele Falcks Group Management var samlet for at mindes 
grundlæggeren. Sophus Falck døde i 1926.

NoGET 
uNiKT

Kære kollegaer, Falckmænd og 
Falckkvinder,

Hvorfor er vi her i dag? 
For 150 år siden blev vores grundlæg-

ger født. Verden var et helt andet sted med 
trængsler og smerter, som vi slet ikke kan 
forestille os i dag. I 1864 havde ikke engang 
konger og dronninger adgang til den over-
flod af mad, viden og de muligheder, som 
en gennemsnitlig borger har i dag. Og ingen 
kunne forestille sig, at vores grundlægger 
ville skabe noget unikt. Men det gjorde han.

I 1884, I en alder af 19 år, hjalp han til, da 
Christiansborg Slot stod i flammer og bemær-
kede den rystende mangel på struktur i red-
ningsarbejdet. I 1906 stiftede han Rednings-
korpset for København og Frederiksberg, og 
efter hans død i 1926 blev korpset navngivet 
”Falck” efter vores grundlægger.

Igennem de næste tre generationer blev 
virksomheden i familien og gik så en svær tid 
med skiftende ejerskab og skiftende ledelse i 
møde. Til tider kom virksomheden på afveje, 
og mange ting gik skævt, men organisatio-
nens fundament forblev stærkt. Den kom til-
bage på sporet og kom igennem de svære 
tider.

Virksomhedens styrke ligger i at være i et 
marked, der beskæftiger sig med nogle af 
de basale behov i livet. At yde assistance og 
støtte i livstruende situationer er med til at 

definere vores værdier – tilgængelig, kom-
petent, handlekraftig, hurtig, hjælpsom og 
troværdig. Vores virksomhed udspringer fra 
disse værdier. Med afsæt i vores handlinger 
og værdier bidrager vi til at forbedre forhol-
dene i menneskers liv – vi gør en forskel. Vi 
gør en god gerning. 

I 1990’erne udviklede Falck sig til at være 
verdens førende leverandør af sikkerhedstje-
nester, et nu frasolgt forretningsben. Det var 
en imponerende forretningshistorie, men i 
Falck Groups lange historie var det en afvi-
gelse. En afvigelse fra essensen af, hvad vi 
gør. At skabe tryghed er vores forretning og 
mission – ikke at levere sikkerhed. Der er en 
stor forskel.

I 2004 flyttede virksomheden fokus tilbage 
på de oprindelige kerneværdier. I dag arbej-
der vi i tråd med vores grundlæggers vision. 
Vi er samlet for at mindes Sophus, men også 
for at fejre, at vi er kommet igennem de første 
ti år af den nye internationale æra – tilbage på 
rette spor.

Vi vil fortsætte med at udvide organisatio-
nen og søge nye mål, men når vi vokser, så 
lad os ikke glemme vores rødder. Lad os ikke 
glemme fundamentet. Vi er ved at bygge no-
get unikt med afsæt i det fundament, som vo-
res grundlægger, Sophus Falck, skabte. Det er 
derfor, vi er her.

Tak

Sophus Falck blev født for 150 år siden. Koncernchef Allan Søgaard 
Larsen holdt en kort tale ved Vestre Kirkegård, hvor Sophus Falck 
ligger begravet.
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Vi fik en snak med chef

sygeplejerske Marie Louise 

Raben, der fortalte om sit 

arbejde i Falck, om at leve i  

nuet og hendes råd til at få en 

sundere livsstil … Lige i tide til 

at der skal laves nytårsforsæt.

Af Jedediah Morales

Vi ved, at det er svært at holde styr på 32.000 
kollegaer spredt ud over verden. Vi besøgte 
en af Falcks sundhedsklinikker i København 
for at få indblik i Marie Louise Rabens arbejde 
som chefsygeplejerske.

”Jeg elsker mit arbejde. Jeg er ansvarlig 
for den division, der arbejder med nogle af 
de præventive opgaver i Falck Healthcare. Vi 
har læger, der undersøger medarbejdere for 
sundhedsrisici og forebygger sygdomme. Vi 
har sygeplejersker, der giver gode råd til for-
skellige virksomheders medarbejdere,” siger 
Marie Louise om sit arbejde.

”Det bedste ved mit job er at have kontakt 
til forskellige mennesker og have mulighed 
for at hjælpe dem, at gøre en forskel for dem,” 
siger hun.

En typisk dag i Marie Louises liv starter med 
en dukkert i Øresund klokken fem om mor-
genen. Havet ligger lige ved hendes hus i en 
forstad til København. Hun møder ind på kli-
nikken klokken 7.15.

“De første patienter kommer omkring klok-
ken 7.45, og det er vigtigt, at der ser pænt og 
hyggeligt ud, så folk føler sig velkomne,” for-
klarer hun.

Hendes arbejde er ikke begrænset til klinik-
ken. Når hun kommer hjem bliver hun ringet 
op af sygeplejersker, der har arbejdet i felten.

“Jeg tager hjem omkring tre-fire-tiden for 
at have lidt tid, før sygeplejerskerne begyn-
der at ringe omkring klokken seks,” fortæller 
Marie Louise.

Sund livsstil
I sin fritid spiller Marie Louise tennis, er sam-
men med sine børn, går ture, og så sejler hun. 
Hun har sejlet på tværs af Atlanterhavet tre 
gange. Første gang var som 52-årig. Da vi bad 
hende om at give råd til at få en sundere livs-
stil til hendes kollegaer, svarede hun:

“Det er egentlig ret simpelt. Bevæg dig så 
meget som muligt og spis sundt. Hvis man 
sidder på kontor, er det en god idé at stå op 
en gang imellem. Spis varieret og lad være 
med at begræns dig selv. Find en rutine, der 
virker for dig,” lyder rådene fra Marie Louise.

Vores kollegas optimisme og entusiasme 
for livet var tydelig, selv efter en kort snak.

“Jeg prøver at vende de negative ting til 
noget positivt. Jeg har dårlige dage, men de 
er ikke dårlige dage – de er bare mindre gode 
dage,” siger hun.

Sund i krop  
og sind

Navn: Marie Louise Raben

Alder: 58

Livret: Indisk karryret (Hun er en 
mesterkok, når det kommer til indisk 
mad) 

Hvis du strandede på en øde ø, 
hvilke tre ting ville du så tage med: 
Vand, klassisk musik og en satellit-
telefon

Motto: Lev i nuet

Marie Louise Raben er et eksempel på, at sundhed ikke kun handler om at have en sund krop. Det handler også 
om at have et sundt sind.

GODE RÅD FRA FALCKS CHEFSYGEPLEJERSKE:
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Simon Vollmer er paramediciner 
og vandt Falck i Tysklands  
VMkonkurrence. Præmien var 
halvanden dags træning i 
overlevelse på havet på Falck 
Safety Services’ træningscenter i 
Bremerhaven. Simon fortæller om 
sine oplevelser her.

DAg 1
En morgen med teori
Jeg tog til Bremerhaven midt i august. Den 
første dag startede med en teorilektion om 
morgenen, hvor jeg allerede lærte mange 
ting. For eksempel var jeg overrasket over, 

hvor meget udstyr, der er i en redningsbåd: 
1,5 liter vand pr. person, søsygepiller, forskel-
lig slags medicin og årer! Temaet for teorilek-
tionen var hypotermi (nedkøling). Jeg lærte, 
at en af de største risici ved at være i koldt 
vand er den drastiske nedkøling af kropstem-
peraturen. Det er derfor en stor del af træ-
ningen og udstyret er fokuseret på at undgå 
hypotermi. 

Mand over bord!
Om eftermiddagen på den første dag be-
gyndte vi med nogle øvelser i et udendørs-
bassin. Vores opgave var at få folk op af svøm-
mebassinet og op i en redningsbåd. Vi brugte 
Crewsaver Personnel Recovery Device (CPRD) 
– et redskab der gør det muligt at få personen 
op af vandet i vandret position. Det minder 

om et net, hvilket gør det lettere for dem i 
vandet at gribe fat i det. Tre redningsfolk kan 
styre nettet fra en båd og løfte personen op i 
redningsbåden. Det er med til at forebygge 
”redningsdød”, hvor personer dør efter, de 
er blevet reddet, selv hvis de har overlevet i 
vandet i dagevis.

Midt i øvelsen hørte vi pludselig nogen 
råbe ”mand over bord”. 300 meter fra os flød 
en person rundt i vandet. Han faldt over bord, 
mens alle havde travlt med redningsøvelser-
ne. Instruktørerne fortalte os bagefter, at det 
var et ret typisk scenarie ved en nødsituation. 
Oplevelsen lærte mig, at opførsel, teknik og 
rutine ikke er de eneste ting, der er vigtige 
at huske på. Det er ligeså vigtigt at være op-
mærksom på sine omgivelser.

Træning i

ovERLEvELSE 
på HAvET 

Simon Vollmer er klar til en om-
gang havoverlevelsestræning
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DAg 2
Ringe i vandet
På den anden dag lavede vi øvelser i et inden-
dørsbassin, der kan simulere bølger, mørke 
og tordenvejr! Vi skulle øve os i de forskellige 
redningsaktioner i vandet. En af dem går ud 
på at lave en ring omkring ofret. Redderne 
laver formationen ved at danne en cirkel og 
placere arme og ben, så der er plads til ofret 
i midten. Idéen er at bremse nedkølingen af 
kropstemperaturen ved at mindske ofrets 
kontakt med vandet.

Helt til grænsen
Overlevelsestræning handler også om at 
kende sine egne grænser. Særligt én øvelse 
testede netop det for mig. Vi skulle hoppe i 

vandet, der var fyldt med stærke bølger, fra 
fem meters højde iført en beskyttelsesdragt. 
Udover at skulle holde sig oven vande i den 
stærke strøm skulle vi tage vores rednings-
handsker på, mens vi var i vandet, og svøm-
me i en lang redningskæde! Springet i sig selv 
var en anstrengelse for mig.

Til sidst var jeg udmattet. Man kan sige, at 
det kun var træning, men situationerne var 
meget realistiske. Jeg lærte så mange nye 
ting. Selvom træningen til tider var meget 
hård, og selvom jeg pressede mig selv helt 
til grænsen, nød jeg det virkelig. Det var en 
utrolig oplevelse. 

Livet på en båd er ikke altid let. Der er 
en masse udstyr at lære at kende, og 
så skal man undgå hypotermi!

Deltagere bruger Crewsaver Personnel Recovery De-
vice (CPRD) til at løfte en person op af vandet

Redningsfolkene danner en cirkel om den forulyk-
kede for at forebygge nedkøling

Simon Vollmer hopper fuldt påklædt i vandet til den 
sidste øvelse

Mød diNE KoLLEGER
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Ecuador
Emergency
130 employees

Brasil
Emergency
Safety Services
180 employees

Trinidad
Safety Services
50 employees

Uruguay
Emergency
1,200 employees

Spain
Emergency
650 employees

Columbia
Emergency
1,900 employees

Venezuela
Emergency
400 employees

Mexico
Safety Services
15 employees

USA
Emergency
Safety Services
4,750 employees

El Salvador
Emergency
80 employees

Panama
Emergency
180 employees

Chile
Emergency
60 employees

great Britain
Emergency
Safety Services
145 employees

germany
Emergency
Safety Services
1,700 employees

Netherlands
Emergency
Safety Services
300 employees

Belgium
Emergency
600 employees

Denmark
Emergency
Assistance
Healthcare
Safety Services
11,500 employees

Norway
Emergency
Assistance
Healthcare
Safety Services
420 employees

Sweden
Emergency
Assistance
Healthcare
2,000 employees

Brasilien
Emergency
Safety Services
340 medarbejdere 

Ecuador
Emergency
140 medarbejdere

Colombia
Emergency
1,900 medarbejdere  

Venezuela
Emergency
385 medarbejdere  

 

Trinidad
Safety Services
35 medarbejdere  

Mexico
Safety Services
20 medarbejdere  

Uruguay
Emergency
1,100 medarbejdere  

UAE
Emergency
Safety Services
35 medarbejdere     

Spanien
Emergency
610 medarbejdere

Portugal
Emergency
64 medarbejdere

Frankrig
Emergency
270 medarbejdere  

Italien
Emergency
30 medarbejdere  

Angola
Emergency
Safety Services
1 medarbejder  

Nigeria
Safety Services
130 medarbejdere  

Tjekkiet
Emergency
80 medarbejdere   

Slovakiet
Emergency
2,500 medarbejdere   

Polen
Emergency
Healthcare
3,200 medarbejdere   

Rumænien
Emergency
210 medarbejdere  

Indien
Emergency
125 medarbejdere  

Australien
Emergency
155 medarbejdere  

Papua Ny Guinea
Emergency
10 medarbejdere  

Malaysia
Safety Services
80 medarbejdere  

Singapore
Safety Services
10 medarbejdere  

Norge
Emergency
Assistance
Healthcare
Safety Services
440 medarbejdere    

Storbritannien
Emergency
Safety Services
250 medarbejdere   

Tyskland
Emergency
Safety Services
1,750 medarbejdere   

Belgien
Emergency
50 medarbejdere  

Holland
Emergency
Safety Services
300 medarbejdere   

Danmark
Emergency
Assistance
Healthcare
Safety Services
11,500 medarbejdere     

Aserbajdsjan
Safety Services
15 medarbejdere  

Sverige
Emergency
Assistance
Healthcare
2,900 medarbejdere    

Estland
Assistance
25 medarbejdere  

Finland
Emergency
Assistance
130 medarbejdere    

Schweiz
Emergency
1 medarbejder   

Qatar
Safety Services
4 medarbejdere 

Rusland
Emergency
15 medarbejdere  

Tyrkiet
Emergency
3 medarbejdere  

Kasakhstan
Emergency
320 medarbejdere 

Thailand
Safety Services
15 medarbejdere   

Kina
Safety Services
3 medarbejdere   

Vietnam
Safety Services
10 medarbejdere   

USA
Emergency
Safety Services
4,900 medarbejdere 

El Salvador
Emergency
10 medarbejdere   

Canada
Safety Services
35 medarbejdere  

Panama
Emergency
170 medarbejdere   

Sri Lanka
Emergency
70 medarbejdere  

Chile
Emergency
80 medarbejdere 

Kollegaer 
over hele 
verden!

Kan du huske alle landene,  
som Falck befinder sig i?  

Bare rolig. Vi skal nok hjælpe.

Dette er et verdenskort over  
Falcks aktiviteter. Det kan være,  

at der snart kommer  
flere lande på.
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Nigeria
Safety Services
125 employees

Nigeria
Safety Services
125 employees

UAE
Emergency
Safety Services
29 employees

Qatar
Safety Services
3 employees

Poland
Emergency
Healthcare
3,445 employees

Romania
Emergency
243 employees

Slovakia
Emergency
2,200 employees

India
Emergency
138 employees

Sri Lanka
Emergency
78 employees

Malaysia
Safety Services
83 employees

Singapore
Safety Services
10 employees

Azerbaijan
Safety Services
17 employees

Russia
15 employees

China
3 employees

Thailand
Safety Services
12 employees

Vietnam
Safety Services
8 employees

Finland
Emergency
Assistance
126 employees

Turkey
Emergency
4 employees

Kazakhstan
Emergency
317 employees

Estonia
Assistance
21 employees

Brasilien
Emergency
Safety Services
340 medarbejdere 

Ecuador
Emergency
140 medarbejdere

Colombia
Emergency
1,900 medarbejdere  

Venezuela
Emergency
385 medarbejdere  

 

Trinidad
Safety Services
35 medarbejdere  

Mexico
Safety Services
20 medarbejdere  

Uruguay
Emergency
1,100 medarbejdere  

UAE
Emergency
Safety Services
35 medarbejdere     

Spanien
Emergency
610 medarbejdere

Portugal
Emergency
64 medarbejdere

Frankrig
Emergency
270 medarbejdere  

Italien
Emergency
30 medarbejdere  

Angola
Emergency
Safety Services
1 medarbejder  

Nigeria
Safety Services
130 medarbejdere  

Tjekkiet
Emergency
80 medarbejdere   

Slovakiet
Emergency
2,500 medarbejdere   

Polen
Emergency
Healthcare
3,200 medarbejdere   

Rumænien
Emergency
210 medarbejdere  

Indien
Emergency
125 medarbejdere  

Australien
Emergency
155 medarbejdere  

Papua Ny Guinea
Emergency
10 medarbejdere  

Malaysia
Safety Services
80 medarbejdere  

Singapore
Safety Services
10 medarbejdere  

Norge
Emergency
Assistance
Healthcare
Safety Services
440 medarbejdere    

Storbritannien
Emergency
Safety Services
250 medarbejdere   

Tyskland
Emergency
Safety Services
1,750 medarbejdere   

Belgien
Emergency
50 medarbejdere  

Holland
Emergency
Safety Services
300 medarbejdere   

Danmark
Emergency
Assistance
Healthcare
Safety Services
11,500 medarbejdere     

Aserbajdsjan
Safety Services
15 medarbejdere  

Sverige
Emergency
Assistance
Healthcare
2,900 medarbejdere    

Estland
Assistance
25 medarbejdere  

Finland
Emergency
Assistance
130 medarbejdere    

Schweiz
Emergency
1 medarbejder   

Qatar
Safety Services
4 medarbejdere 

Rusland
Emergency
15 medarbejdere  

Tyrkiet
Emergency
3 medarbejdere  

Kasakhstan
Emergency
320 medarbejdere 

Thailand
Safety Services
15 medarbejdere   

Kina
Safety Services
3 medarbejdere   

Vietnam
Safety Services
10 medarbejdere   

USA
Emergency
Safety Services
4,900 medarbejdere 

El Salvador
Emergency
10 medarbejdere   

Canada
Safety Services
35 medarbejdere  

Panama
Emergency
170 medarbejdere   

Sri Lanka
Emergency
70 medarbejdere  

Chile
Emergency
80 medarbejdere 
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Efter seks måneders hårdt arbejde 

er Falck Assistances 2019strategi 

blevet godkendt af Falcks 

bestyrelse og er nu ved at blive sat 

i værk.

At få styr på kerneforretningen, vækst og radi-
kal innovation – det er nogle af de mål, der er 
beskrevet i den nye strategi for Assistance. 
Strategien skal eksekveres over en periode 
på fem år, og det er målet, at organisationen 
skal være stærkere end nogensinde før og 
levere innovative produkter og tjenester til 
kunderne. Assistancedirektør Bo Uggerhøj 
har haft travlt med at rejse rundt i organisa-
tionen for at få strategien implementeret. 
Men hvad betyder det for vores kollegaer i 
Assistance. Vi har spurgt Bo Uggerhøj.

Hvad får medarbejderne i Assistance ud af den 
nye strategi?
”Med den nye strategi og organisation får 
vores kollegaer deres egen HR og kommu-
nikationsfunktion, hvis eneste formål er at 
fokusere på assistanceforretningens behov. 
Vi håber på at kunne skabe en stoltheds-
følelse hos dem, der hører til i Assistance, 
hvor vi stræber efter at vinde holdsejre, 
leve efter Falcks værdier og levere de bedst 
mulige ydelser til vores kunder. Sammen 
bliver vi en organisation med velfungerende 
processer, god vidensdeling på tværs af lande 
og funktioner og effektive systemer.”

Hvad skal strategien gøre i forhold til Falcks 
kunder?
”Vi vil levere endnu bedre produkter og tjen-
ester til vores kunder takket være en strøm-
linet og moderne administration. Falck vil 

i endnu højere grad blive en moderne or-
ganisation, der møder kundernes behov og 
leverer innovative produkter og tjenester på 
assistancemarkedet.”

Hvad kan vi forvente af Group Assistance om 
fem år, når strategien skal have nået sit mål?
“Vi sigter efter at være de bedste i alt, hvad 
vi gør. Vi skal være den organisation, som de 
andre ser op til, når det kommer til at mes-
tre balancen mellem succesfuld vækst og at 
holde medarbejderne engagerede, imens alle 
arbejder mod et fælles mål.”
 

ASSiSTANcE TAGER ET 
SToRT SKRidT FREMAd

Falcks assistancetjeneste for-
søger at hjælpe og støtte kunder 
så godt som muligt – enten ved 
at give gode råd til forebyggelse 
af ulykker eller ved at give hur-
tig og kompetent assistance, 
når uheldet er ude. Falcks assis-
tanceforretning er koncentreret 
omkring de fire nordiske lande 
– Danmark, Norge, Sverige og 
Finland – og Estland. For nylig 
blev der også startet aktiviteter 
til USA, Indien og Kina.

Vores kollegaer i Assistance 
følger med i præsentatio-
nerne af den nye strategi.

KoRT NyT

Det var rigtig godt at besøge alle de forskellige grene af 
Assistance og opleve den store entusiasme fra vores kollegaer. 
Ved at bygge på Falcks kultur, og i betragtning af det store 
engagement, som jeg har set fra mine kollegaer, er jeg sikker 
på, at vi nok skal nå vores mål.

Pernille Sandberg Kujundzic, direktør for Human Relations  
and Communication i Assistance

NY STRATEGI:
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Falck Emergency U
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Robert “Boo” He�ner
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 2014 
i bAKSpEJLET

Robert “Boo” Heffner, 

Executive Vice President i 

Falck Emergency i USA, 

fortæller, hvad vores 

amerikanske kollegaer har 

udrettet i 2014.

Falck Emergency U
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Falck Emergency U
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Falck Emergency U

S 

Robert “Boo” He�ner

Falck Emergency U

S 

Robert “Boo” He�ner

Kære venner og kollegaer,
2014 var et år med vækst for Falck Emergency i USA, såvel som et år med omstrukturering for LifeStar-
forretningen. Vi oplevede en stor, organisk vækst på omkring 12%, mens vi sørgede for, at fokus stadig var på patientomsorg, medarbejdertilfredshed og ansvarlig reorganisering i udvalgte markeder.

Vi er meget stolte af holdet her i USA, og vi er stolte af vores evne til at komme ind på markeder, som før virkede umulige at komme ind på. Vi kigger på alle forretningsmuligheder, hvad enten det drejer sig om vækst eller opkøb og sørger for, at det lever op til de forudsætninger, som vi har fastlagt. Vigtigst af alt sørger vi for, at det kan integreres i Falcks kultur.
Vi vil fortsætte med at udleve denne strategi i 2014. Lige nu venter vi på bekræftelse fra to forskellige kon-traktprocesser. Begge kontrakter begynder i 2015.  Sagt lige ud betyder det, at Falck har haft stor indflydel-se på det amerikanske marked, og vi er nu tredjestørst på det amerikanske EMS-marked. Vi ser frem til mere vækst i USA og håber på engang at blive nummer et.

Boo!
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Fundamentet for Falcks globale virksomhed 
med succes i store dele af verden blev lagt 
i Danmark, hvor virksomheden har leve-
ret ydelser i mere end 100 år. I år har Falck i 
Danmark tabt ambulancekontrakten i Region 
Syddanmark. Med kontrakten mister Falck 
750 kollegaer.

Mere end en arbejdsplads
Omstændighederne har ikke bare inspireret 
Falck-medarbejdere til at fortælle om, hvor 
meget de værdsætter Falck. Også folk, der 
har arbejdet sammen med Falck, står frem. 
Anæstesilæge Jesper Broesby fra Svendborg 
Hospital fortæller:

“Falck er som en stor familie. De arbejder 
hårdt og kender hinandens styrker og svag-
heder. De hjælper hinanden med at håndtere 
traumatiserende situationer ved at stå tæt 
sammen.”

Reaktionerne på tabet var en blanding af 
bekymring og ro. Nogle af vores yngre kol-
legaer tog det som en mulighed for at prøve 
noget nyt, men vores ældre kollegaer fortalte 

en anden historie. Mogens Søllested, der har 
været i Falck i 30 år, deler sine tanker:

En del af vores identitet
“Vi taber en del af vores identitet. Falck er ikke 
bare en arbejdsplads. Vi samles også, når vi 
ikke er på arbejde. Vi er en del af en organi-
sation, der virkelig gør sig umage for at sikre, 
at vi kan gå hjem til vores familier som hele 
mennesker efter at have oplevet forfærdelige 
ting. Hvis vi har personlige problemer – fysi-
ske eller psykiske – får vi hjælp.”

Jesper Broesby tilføjer, at nogle af vores 
kollegaer sandsynligvis bliver i Falck-regi.

”De Falck-mænd, der har mistet deres ar-
bejde, vil sikkert prøve at finde Falck-arbejde 
i andre regioner, fordi det er det, som de ken-
der, og det, som de har lyst til,” mener han.

Lars Vester Pedersen, redningsdirektør i 
Danmark, fortæller, at alles tanker er med de 
berørte medarbejdere.

”Situationen minder lidt om en situation i 
2008, hvor vi tabte en anden vigtig kontrakt 
i Region Sjælland til en udenlandsk leveran-
dør. Dengang viste det sig, at den nye leve-
randør ikke kunne leve op til sine løfter, og 
Falck blev nødt til at tage over. Ledelsen og 
andre medarbejdere har i de seneste par må-
neder arbejdet hårdt på at hjælpe og rådgive 
alle, der bliver berørt af den triste udvikling,” 
siger Lars Vester Pedersen, der tilføjer, at den 
seneste medarbejdertilfredshedsundersøgel-
se var meget positiv.

Hold  
Hovedet

HøJT

Vores kollega Mogens 
søllested har været 
Falck-mand i 30 år.

Falck beklager tabet af ambulancekontrakten i Region 

Syddanmark. Vores danske kollegaer deler deres tanker 

om tabet.

At tabe ambulancekontrakten i Region Syddanmark er noget, 
som vi ser på med dyb beklagelse, specielt med tanke på det 
fremragende og tillidsfulde samarbejde, som vi har haft med 
de lokale myndigheder og regionen i årtier. En særlig 
bekymring er den usikkerhed, som dette unægteligt vil skabe 
for vores kollegaer i Region Syddanmark.

Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck.

KoRT NyT



I baggrunden (Fra venstre): Ståle Grimen (Norge), 
Ferry van den Berg (Holland), Daniel Pochranowicz 
(Polen), Daniela Spackova (Slovakiet), Eckhart Abel 
(Tyskland), Håkan Svensson (Sverige).
Forrest (Fra venstre): Henrik Villsen Andersen (Med-
arbejderrepræsentant og sekretær, Danmark), Allan 
Søgaard Larsen (Koncernchef i Falck).
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Falck afholdt det årlige Europæiske Samarbejdsudvalgsmøde (ES) i Falcks hovedsæde i København,  
hvor ledelsen og medarbejderne fik mulighed for at få en snak.

Hvis du spekulerer på, hvad det Europæiske 
Samarbejdsudvalg (ES) er, så læs med her. 
Det blev oprettet som en mulighed for dialog 
og udveksling af synspunkter mellem Falcks 
ledelse og medarbejdere. Der bliver inviteret 
repræsentanter fra forskellige lande for en 
gang om året at diskutere transnationale em-
ner, så de udenlandske Falck-medarbejderes 
holdninger bliver taget i betragtning i Falcks 
beslutningstagen.

I år var der inviteret 21 deltagere. Kollegaer 
fra Danmark, Polen, Sverige, Tyskland, Norge, 
Spanien, Holland og Slovakiet blev informe-
ret om Falck Groups aktiviteter. De under-
skrev også den nye ES-aftale, der er en opda-
tering af Verdens Samarbejdsudvalgsaftalen 
fra 2005. En af de store ændringer er, at den 
nye aftale gælder i Europa, fremfor at gælde i 
hele verden. Engelsk blev også vedtaget som 
det officielle sprog på fremtidige møder, og 
udvalgets medlemmer blev opfordret til at 
tale med den lokale ledelse på daglig basis.

Fortid, nutid og fremtid
Koncernchef Allan Søgaard Larsen satte mø-
det i gang med et resume af Falck Groups re-
sultater, der overordnet set tegnede et meget 
positivt billede.

“Falcks fire forretningsben, Emergency, 
Assistance, Healthcare og Safety, er stadig 
hver især førende udbydere på deres re-
spektive områder. De sætter standarden for 
konkurrenterne og kan bryste sig af mange 
ny erhvervelser i 2014, hvilket lover godt for 
mere vækst i fremtiden,” siger han.

“Vi har et værdisæt: tilgængelig, kompe-

tent, handlekraftig, hurtig, hjælpsom og tro-
værdig. Det er fakta,” tilføjer han og peger på 
Falcks ønske om at tilpasse organisationen til 
de skiftende omgivelser, mens man stadig er i 
kontakt med de fundamentale værdier.

Der blev også annonceret ændringer til den 
interne struktur. Ændringerne er et forsøg på 
at tilpasse organisationen til de skiftende 
omgivelser. Group Human Relations, Group 
Public Affairs, Group Branding og Group 
Communications er blevet reorganiseret til to 
afdelinger: Public Affairs and Communication 
og Human Relations and Corporate Culture.

Imod en mere sammenhængende 
organisation
I et åbent forum talte den nye Vice President 
for Human Relations and Corporate Culture-

afdelingen, Frederik Madsen, om sine ambi-
tioner for virksomheden og opfordrede kol-
legaerne til at byde ind med kommentarer.

“Jeg ønsker at udvikle Falcks ledelsesstil, så 
medarbejderne får et tilhørsforhold og føler 
dedikation til Falck,” siger han.

ES-mødet viste sig at være et givende ar-
rangement. Som en afsluttende bemærkning 
udtrykte Norges repræsentant, Ståle Grimen, 
sin tilfredshed med mødets gang og det en-
delige resultat.

“Efter min mening har dette møde været 
det bedste nogensinde,” siger han.

Godt nyt 
efter eS 2014-mødet



ET pAR oRd FRA LEdELSEN

2014 har været et mindeværdigt år. Som man kan læse tid-
ligere i magasinet, har vi passeret 150-året for vores grund-
lægger Sophus Falcks fødsel. Ud over det er det også ti år 
siden, at Falck påbegyndte en ny rejse efter årene i Group 4 

Falck – vores partner dengang.
Tilbage i 2004 fik Morten R. Peder-

sen og jeg ansvaret for virksomheden 
og dens fremtid. Vi valgte at vende 
tilbage til de originale kerneværdier, 
Falcks fundament. Vi vendte tilbage 
til grundlæggerens vision og byg-
gede videre derfra. Vi vidste, at 
virksomheden havde internationalt 

potentiale, og vi vidste, at, hvis vi 
kunne finde finansiel støtte, kunne vi 

udvikle Falck til noget virkelig unikt.
Vi ønskede at kigge på de ting, 

der er vigtigere end os selv; at 
bidrage til at skabe værdi, 

støtte og gøre en forskel 
for de mennesker, som 

vi tjener; at række 
en hjælpende hånd 
frem uanset religion, 

hudfarve, type, væremåde og sprog; at dele drømmen om at 
være en del af noget, der ikke bare er forretning, men tjener 
et større, mere nobelt formål; at give assistance, sundhed, læ-
gehjælp og skabe tryghed i samfund, på arbejdspladser og 
blandt mennesker – både de velhavende, men også de knap 
så privilegerede – i hele verden.

Vi driver ikke bare forretning. Vi har en mission. Verden 
venter på os derude. Der skal bygges en klinik. Der skal kø-
res en ambulance. Der er en brand, der skal slukkes. Der skal 
trænes en, der arbejder offshore. Der skal rådgives om bedre 
arbejdsmiljø. Der skal gives psykologhjælp. Der skal sendes 
en sygeplejerske til et hospital. Der skal gives assistance til en 
nedbrudt bil. Og så videre.

I de kommende år skal vi vokse som virksomhed. Vi skal 
gøre den mere global. Vi skal gøre den mindre sårbar. Sam-
men kan vi bygge noget virkelig unikt og noget, der stadig vil 
stå længe efter, at vi ikke er her længere.

For din del i at skabe dette i løbet af de sidste ti år vil Mor-
ten og jeg sige dig et stort tak. Vi ønsker dig og din familie et 
godt nytår, og vi ser frem til at bygge videre på virksomhe-
den sammen med dig i de kommende år.

Allan Søgaard Larsen, 
koncernchef i Falck

Ny MANd vEd RoRET
Jesper Lok kommer fra den 1. januar 
2015 til at arbejde i Falck, hvor han 
bliver den nye administrerende direk-
tør i Falck Emergency.

”Kombinationen af hans omfat-
tende internationale erfaring fra en 
stor, dansk virksomhed og hans viden 
om at samarbejde med den offentlige 
sektor gør Jesper Lok til den bedste 
kandidat til at stå i spidsen for Emer-
gency-divisionens ekspansion,” siger 
Allan Søgaard Larsen, koncernchef i 
Falck.

Jesper Lok kommer med uvurderlig 
erfaring i bagagen fra DSB og bugse-
ringsselskabet Svitser samt en lang 
karriere i A.P. Møller-Mærsk, Dan-
marks største virksomhed.

”Falck er en fantastisk, dansk 
virksomhed med en rig arv, stærke 
kompetencer og en unik medar-
bejderkultur. Jeg ser frem til at 
blive en del af det globale Falck-
hold og til at bygge videre på 
de styrker og det potentiale, 
der allerede er i virksomhe-
den,” siger Jesper Lok.

Hold øje med den næste 
udgave af Help, hvor der 
kommer en længere ar-
tikel om Jesper Lok.
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