
Stor skovbrand i Sverige. Frivillig 
Falckmand er på pletten med hjælp

På NASCAR-banen Sonoma Raceway 
er tilskuernes sikkerhed i centrum

Ambulanceredder-konkurrence 
mellem venner i Polen

medarbe jdermaga sin

Help
Fly i 
bRANd

den lokale presse mødte 
talstærkt op, da Falck fornylig 
udførte en brandøvelse i den 
internationale lufthavn i Rio, 
brasilien. 
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Falck vandt en 
10-årig brandkon-
trakt for Rio Interna-

tional Airport i Brasilien.
Hver år betjener Rio In-

ternational Airport i Brasi-
lien mere end 17 millioner 
passagerer. Falck udfø-
rer lufthavnsredning og 
brandslukning i lufthav-
nen såvel som i terminaler 
og cargo- områder.  Der er 
180 ansatte brandfolk til at 
varetage opgaven. 

”Vi begyndte i august, 
og vi har allerede haft 
mange muligheder for at 
vise, hvad vi duer til” ud-
taler direktør for Falck Fire 
& Safety do Brazil, Erik Pe-
tersen.

”Vi er meget glade for, 
at man har valgt at stole 
på os i varetagelsen af 
denne vigtige kontrakt, 
og vi forventer, at dette vil  
medvirke til vores succes 
på det globale marked for 
brand- og redningsopga-
ver i lufthavne,” siger Erik 
Petersen. 

Falck fl yver højt 
i Rio

Den 24. september gennemførte Falck en brandøvelse og indvielse 
af den nye Rosenbauer Panthers i Rio International Airport. Den brasi-
lianske presse var talstærkt repræsenteret, og brandøvelsen blev af-
viklet i fi re etaper.

•  Mens pressen så på, iførte to Falck brandmænd sig 
deres beskyttelsesudstyr på kun 50 og 60 sekun-
der. Ifølge Brasiliens luftfartsmyndigheder skal det 
kunne gøres på maksimalt 90 sekunder.

•  I en kaskade af vand blev de to Rosenbauer crash-
tendere indviet. Vandet kom fra nogle gamle Iveco 
crashtendere. ’Crashtender’ er navnet på en sluk-
ningsenhed man bruger i lufthavne. De er spe-
cielle, fordi de kan rumme en stor mængde vand 
(1.355 liter eller 358 gallon) og skum (1.514 liter el-
ler 400 gallon).  De er i stand til at yde 6.000 liter i 
minuttet, og på 35 sekunder kan de accelerere fra 

0-80 km. Ifølge den internationale luftfartsorga-
nisation (ICAO) skal disse slukningsenheder være 
i stand til at nå landingsbanens yderste punkt på 
under tre minutter. Dette bliver ofte testet. 

•  Brandslukning og nedkøling af en lånt TAM (fl yve-
maskine fra brasiliansk fl yveselskab med røgkano-
ner)

•  De fi re crashtendere var opstillet, så de formede 
et X. Udstyret blev demonstreret for pressen,  der 
efterfølgende blev inviteret til at komme op i fø-
rerhuset for en overordnet beskrivelse af udstyret.
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Denne sommer blev skovrige Sverige ramt af den største skovbrand i 60 år. ”Det var som en krigs zone 
derude,” siger Falck-redder Benny Ljung, en af de mange frivillige, skandinaviske brandmænd fra Falck.

”Den 31. juli i år udbrød der brand i for-
bindelse med skovrydning i Vastmanland 
i Sverige. Det skulle gå hen og blive den 
største skovbrand, man i de sidste 60 år har 
oplevet i Sverige. Mange mennesker var 
nødt til at forlade deres hjem, nogle af dem 
mistede deres hjem, og én person mistede 
livet i branden,” siger Lotta Smith, kommu-
nikationschef i Falck Sverige.  

Mange mennesker hjalp til med at få 
kontrol over branden og slukningsarbej-
det. Falck tog ikke officielt del i brandsluk-
ningsarbejdet, men på frivillig basis deltog 
adskillige Falck-medarbejdere. En af dem 
var Benny Ljung, som arbejder ved Falck 
Assistance i Sverige. Han er også frivillig 
brandmand i byen Eskilstuna.  

Den 4. august tog Benny Ljung til Än-
gelsberg, en lille by tæt på branden, og 
arbejdede med brandslukning i 17 inten-
sive timer. I samarbejde med andre brand-
mænd kontrollerede han primært bygnin-

ger og kørte rundt på små skovveje for at 
danne sig et overblik over, hvor branden 
havde spredt sig. 

Vi måtte løbe!
Hvordan var det at tage del i sceneriet, og ar-
bejde med ilden? 

”Det er virkelig svært at forklare. Jeg har 
aldrig set noget lignende. På et tidspunkt 
nåede ilden os, mens vi så efter et hus, og 
for at undslippe måtte vi løbe for livet. Mor-
genen efter var som en krigszone, overalt 
lå væltede træer, og alt var gråt og sort. 
Det var et uhyggeligt syn,” fortæller Benny 
Ljung.  

”Det var naturligt for mig at hjælpe. In-
gen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. 
Det generede mig efterfølgende, at alle 
fortalte mig, at jeg var en helt. Jeg er ingen 
helt, blot én der kunne og ville hjælpe.” 

Udover den hjælp brandmænd fra hele Sverige ydede, hjalp mange frivillige med mad og tøj til brandmændene. 

På de sociale medier dukkede nye grupper op, hvis formål var at hjælpe mennesker, hvis liv på den ene eller an-

den måde var blevet berørt af ilden. Sågar Frankrig og Italien hjalp med specielle fly til nedkastning af vand.  

Benny Ljung fra Falcks svenske vejservice blev nødt 
til at løbe for livet under branden.

Som eN kRigSzoNe

mød diNe kollegeR
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 Et besøg hos et hvilket som helst motor-
sportssted i USA, vil med næsten 100 % 
sikkerhed inkludere en diskussion om, 

hvilken sport der har flest fans. Med et for-
modet antal fans på 75 millioner globalt står 
NASCAR fast på, at deres sport er den mest 
populære. 

”En typisk NASCAR-begivenhed kan til-
trække så mange som 100.000 tilskuere på 
én eneste weekend. Det er indbyggertallet i 
en middelstor by samlet på ét koncentreret 
område,” siger Abraham Martin, anlægschef  

i Falck Northern California. ”Vi skal være for-
beredte på at håndtere alt hvad der typisk 
og mindre typisk kan ske i en by på den stør-
relse.” 

Blandt tilskuerne kan der ske nødstil-
fælde
De der kører får mest opmærksomhed. Hvad 
de fleste ikke skænker en tanke er dog, at fler-
tallet af ulykker med kvæstede sker uden for 
banen og involverer tilskuere. Som det eneste 
selskab har Falck kontrakt på at bidrage med 

ambulancebehandlere til Sonoma Raceway i 
Sonoma, Californien. Ved de fleste begiven-
heder på racerbanen benytter Falck sig af to 
separate teams. Et team tager sig af, hvad der 
sker på selve banen, et andet hvad der sker 
uden for banen. Teamet, som tager sig af det 
der sker uden for banen, har ansvaret for til-
skuere, sælgere, aftaleparter og besøgende.  

Som supplement til traditionelle ambulan-
cer opererer Falck med specielle køretøjer, 
som man let kan manøvrere gennem menne-
skemængder, og som er indrettet til at trans-

De fleste ulykker med kvæstede sker udenfor banen på Sonoma 
Raceway i det nordlige Californien. Falck kommer til undsætning!

Omsorg for 
fans

➔

Falck-lande med deres egne ord

Tekst: Chris Le Baudour
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portere patienter til en ventende ambulance 
eller en skadestue, der findes på stedet. Min-
dre skrammer behandles ved de mange før-
stehjælpsstationer, som er placeret på arealet 
rundt om banen. De er bemandet med erfar-
ne ambulancebehandlere og sygeplejersker.  

Alle elsker spændingen
”I samarbejde med banepersonalet bliver 
vores team specialtrænet, så vi er godt forbe-
redte på en hvilken som helst hændelse der 
kan opstå,” siger COO i Falck Northern Califor-
nia, Sean Sullivan.

Under alle større begivenheder, sker alt 
koordination af udrykninger via en særlig 
vagtcentral på stedet som hedder MACC eller 
’Multi-Agency Communication Center’. Det 
er et sofistikeret kommunikationscenter be-
mandet af erfarent personale, der omgående 
kan sendes af sted døgnet rundt, så længe ar-
rangementet varer. 

”Vores team nyder virkelig spændingen, 
der følger med, når man arbejder med store 
motorsportsarrangementer som NASCAR 
eller IndyCar,” udtaler Sean Sullivan. ”Disse 
begivenheder giver en oplevelse, kun et fåtal 
af ambulancebehandlere får lov til at opleve i 
USA,” siger Sullivan.

➔

Redder Rebecca Calleja 
sidder på sin vagt

Reddere John Maricich 
og Veronique Asti.

Falck sørger for, 
at handicappede 
også kan komme til 
Nascar-løb.
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Tekst: Michał Zając

I år samledes 18 hold fra Polen, Slovakiet og 
Danmark for at konkurrere om Falcks EMS-
titel.  For at få det så realistisk som muligt, 
bestod hvert hold af to paramedicinere, der 
gennem arrangerede traumetilfælde fi k te-
stet deres kunnen. Studerende fra en skole 
for genoptræning spillede rollen som ofre. 
Konkurrencen var opdelt i to dele: En dags-
runde, og en natrunde.

Gaseksplosion
”I løbet af dagen skulle vi genoplive et off er, 

som var besvimet i en kirke og vi skulle yde 
førstehjælp til et barn, der var blevet mast 
under en halmballe,” siger Wiktor Lapiński, 
som er paramediciner ved Falck Medycyna 
i Polen.

”En anden opgave var at redde en mand, 
der under afmontering af en bombe havde 
fået maven sprættet op. Vi kom også ud i en 
situation, hvor vi skulle redde mange men-
nesker efter en gaseksplosion i en off entlig 
bygning,” tilføjede han. 

Natterunden var heller ikke en dans på 

roser. Den indeholdt en redningsaktion af 
en diabetespatient, som på grund af alko-
holindtag havde akut behov for hjælp, en 
døende nyfødt og et tilfælde af akut behov 
for hjerte-lunge-redning.     

Sjovt og konkurrerende
Efter de to intense runder blev paramedi-
cinerne Karol Zarębski og Marek Czarniecki 
fra Falcks ambulancestation i Gizycko, som 
ligger i det nordøstlige Polen, udråbt til vin-
dere. Vi talte kort med dem efter sejren.

koNkURReNCe
mellem Venner  

Flystyrt, gaseksplosioner, døende 
spædbørn og børn som er blevet mast 
under halmballer. Det fj erde ’Falck 
Medycyna Championship in Emergency 
Medical Services’ blev afholdt den 21. og 
22. august i det centrale Polen. 

➔

mød diNe kollegeR
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”Hvordan føles det at være vinder af den 
fjerde runde af Falcks mesterskaber?”

KZ og MC: ”Tak, det føles virkelig fedt. Vi kom 
her for at møde kollegaer fra forskellige dele 
af verden, for at lære noget nyt og at have det 
sjovt. Selvfølgelig kom vi her også for at konkur-
rere. I sidste ende fik vi det, vi kom for. Vi mødte 
nye mennesker, vi testede vores viden og fær-
digheder, og vi lærte, hvad vi kan gøre bedre.”

“Var I overhovedet nervøse?” 

KZ og MC: ”Fordi ingen bryder sig om at blive 
evalueret af en tilskuer, som ikke er involveret 
i situationen, er lanceringen af konkurren-
cen altid spændende og lidt stressende. For 
at holde styr på nerverne fokuserede vi sim-
pelthen på at fuldføre opgaven bedst muligt, 
specielt i intervallerne mellem opgaverne. Vi 

forsøgte ikke at fokusere på resultaterne, og 
vi jokede med andre hold. I bund og grund 
havde vi det sjovt, mens vi gjorde hvad vi ple-
jer at gøre, når vi er på arbejde. Og så vandt 
vi pokalen!”

Vinderne Karol Zarębski og Marek 
Czarniecki fra Falcks ambulancesta-
tion i Gizycko med direktør Alfred 
Rymarovic.

➔
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eT PAR oRd FRA ledelSeN

glimT FRA FoRTideN

Falck-stifter Sophus Falck står foran 
Glyptoteket med sin ældste søn Rudolph 
og resten af hans korps. Billedet er fra 
1910.

Falck er en speciel virksomhed. Vi producerer ikke møbler eller 
telefoner på fabrikker, og vi transporterer ikke varer fra den ene 
ende af verden til den anden. Vi hjælper mennesker. Vores medar-
bejdere er følelsesmæssigt engagerede i deres job og konfronte-
res med højspændte følelser og angst hver eneste dag. 

Vores seks kerneværdier; hjælpsom, handlekraftig, hurtig, 
kom petent, tilgængelig og troværdig afspejler hvordan vores 
medarbejdere udfører deres arbejde. Det er afgørende, at disse 
værdier forstås og deles af både ledere og medarbejdere.

Dette er grunden til, at vi vil udvikle en langsigtet global plan 
for en særlig ledelsestilgang i Falck. Ambitionen er, at ledere i Falck 
skal forstå både hverdagens operationer, og hvordan deres med-
arbejdere tænker og føler. Vi tror på, at vores folk kan gøre eks-
traordinære ting, og det er ledernes ansvar at støtte dem i deres 
bestræbelser for at yde en fl ot indsats.

Vi ønsker også at etablere en stærkere følelse af samhørighed 
mellem vores fi re forretningsområder: Emergency, Assistance, 
Health care og Safety Services. Denne samhørighed skal også 
gælde på tværs af landegrænser. Kombinationen af disse fi re for-
retningsområder er noget, der gør Falck robust og anderledes end 
alle andre virksomheder, og det skal vi have gavn af.

Følelsen af samhørighed skal være baseret på en unik fælles 
forståelse mellem ledelse og medarbejdere. Vi er nødt til at passe 
på hinanden og vores virksomhed. Vi ønsker virkelig at vores folk, 

jer, vil være med til at arbejde for det fælles mål at opbygge en 
markedsledende og global hjælpevirksomhed, hvor I føler, at I hø-
rer til.

Fremadrettet vil den unikke Falck-ånd være en central faktor i 
alle aktiviteter og initiativer i den nye afdeling Group Human Rela-
tions and Corporate Culture. 

Lad os hjælpe hinanden. Hver dag.
Frederik Madsen

Gennem hele sit liv har Frederik 
Madsen på flere forskellige måder 
arbejdet med Falcks kultur og 
historie. Siden 2002 har Frederik 
Madsen være ansvarlig for adskil-
lige projekter knyttet til Falcks 
historie og egenart. Frederik Mad-
sen er nu den nye Vice President i 
 Group Human Relations and 
Corporate Culture. 


