
Dygtige Falck-slovakker redder liv Falck hjælper sårede dyr  
i Australien

Nordamerikansk ambulancemand 
holder aldrig helt fri

Help

Sverige 
spiller sikkert

Falck i Sverige har konstrueret en af Europas eneste 
højisolationsambulancer til at bekæmpe meget  
smitsomme sygdomme som eksempelvis Ebola.  
Ambulancen er tilmed godkendt til at blive  
transporteret med det svenske transportfly,  
Airforce Hercules. 
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EMI COLUMBIA 
GÅR FREMAD

EMI Columbia blev 

honoreret med en medalje 

for fortræ� elighed inden 

for kundeservice, og � lialen 

i Bogota får et blændende 

nyt kontor.

Det Internationale Konsulat for Kundeservice 
(ICCSO) har fornyligt honoreret vores kolle-
gaer fra EMI Columbia for deres fortræ� elige 
kundeservice. Ceremonien fandt sted i Mel-
bourne, Australien, og Falck-direktør Jona-
thon Silbert tog imod medaljen på vegne af 
vores kollegaer. 

ICCSO-medaljen blev indført for at få virk-
somheder til at stræbe efter at levere god 
kundeservice. Virksomhederne bliver jævn-
ligt evalueret efter internationale standarder. 
Det varmer at se, at vores columbianske folk 
fortsat leverer passioneret healthcare-service 
ved at give kunderne den professionalisme 
og sikkerhed, de har brug for. 

Nyt kontor på matriklen
Takket være EMI Bogotas udvidelse får vores 
kollegaer en ny spisestue, � ere fællesrum, 
� ere mødelokaler og nye omklædningsrum. 

”Det giver bedre arbejdsforhold og forret-
ningsvækst”, siger Maurizio Muñoz, Manager 
for EMI Columbia. 

Det nye kontor ligger i Bogotas industriom-
råde, et par blokke fra det tidligere kontor. 

”Jeg er rigtig glad, fordi det nye kontor er 
større og � ottere. Det er mere indbydende. 
Der er � ere behagelige lokaler til at servicere 
kunderne. Det nye hovedkontor giver os bed-
re alternativer til medarbejderne.”

I dag har EMI Bogota cirka 550 medarbej-
dere, der til dagligt leverer god service og 
præhospital service til vores abonnenter.

TRE ÅR MED FALCK 
I 2010 etablerede EMI sig som Latin-
amerikas største leverandør af præho-
spitale tjenester i år kan Group EMI og 
Falck fejre tre års stærkt samarbejde 
siden 2011, hvor Falck anmodede om 
aktiemajoriteten i EMI for at kunne 
skabe en platform til at udvide service-
området i Latinamerika. Fra 2014 har 
man kunne prale med henholdsvis 357 
ambulancer og andre transportmidler, 
912.000 abonnenter, 3.600 medar-
bejdere – og de er involveret i cirka 
1.450.000 aktioner om året på hele 
kontinentet. 

Forholdet mellem Columbia 
og Danmark er rigtig godt, 
og EMI’s samarbejde med 
Falck – en af de største dan-
ske kapitalinvesteringer i Co-
lumbia – er en af årsagerne 
til dette. For nyligt besøgte 
Danmarks Handels- og ud-
viklingsminister, Mogens Jen-
sen, og Danmarks ambassa-
dør for Columbia, Lars Steen 
Nielsen, EMI i Columbia og 
svarede på et par spørgsmål 
fra den lokale presse, inden 
de fik en rundvisning i EMIs 
lokaler. 
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Falcks slovakiske reddere 

modtog Reddernes Gyldne 

Kors for at håndtere svær 

fødsel i en ambulance. Og 

redde babyens liv.

Det var en dag som alle andre dage i Falck 
for Stefan Gánovsky og Gabriel Hanácek fra 
stationen i Spisská Belá i Slovakiet. De var ved 
at transportere en kvinde med svære smerter 
til hospitalet, da situationen pludseligt tog 
en uventet drejning. Ikke desto mindre vid-
ste vores kollegaer, hvad de skulle gøre. De 
ringede efter assistance med det samme og 
reviderede patientens journal. 

Fødderne først
Da patientens vand gik på vej til hospitalet, 
vidste Stefan Gánovsky og Gabriel Hanácek, 
at barnet skulle fødes omgående. Patientens 
journal afslørede, at der var tale om en sæ-
defødsel (fødderne først). Eftersom barnet 
skulle fødes med fødderne først, var det helt 
afgørende at få præciseret fosterets position. 

Sådan en situation har langt større risici for 
både mor og barn end en normal fødsel. Hel-
digvis lykkedes det vores Falck-kollegaer at 
gennemføre fødslen. Men lige da de troede, 
at det værste var ovre, opdagede de, at bar-
net ikke havde nogen puls. 

I de efterfølgende tyve minutter forsøgte 
de at genoplive barnet, samtidig med at de 
holdt øje med, om moderen � k komplika-
tioner efterfølgende. Da hjælpen nåede frem, 
var barnets hjerte allerede begyndt at slå 
igen, og huden var begyndt at få farve. Re-
sten af holdet formåede at få hjerterytmen 
op på 100 og få kørt moderen til hospitalet. 

Takket være dem, har lille Adam ingen hel-
bredsmæssige mén i dag. 

Mænd af guld
Stefan Gánovsky og Gabriel Hanácek fra Falck 
Záchranná A.S. blev hædret med den presti-
gefyldte medalje, Reddernes Gyldne Kors, for 
deres imponerende indsats. Sammen med 
sine forældre deltog lille Adam i ceremonien i 
det slovenske nationalteater. 

Den slovenske republikanske præsident, 
Ivan Gasparovic, som var tilstede ved ceremo-
nien, gav Stefan Gánovsky og Gabriel Haná-
cek et par venlige ord med på vejen:

”I dag er det meget sjældent, at man møder 
nogen, der ikke kun tænker på sig selv, men 
også på andre – særligt når de har brug for 
hjælp,” sagde den slovenske præsident. 

Stefan Gánovsky og 
Gabriel Hanácek med 
lille Adams taknem-
melige mor og familie.

REDDERNES GYLDNE 
KORS
Reddernes Gyldne Kors er en medalje, 
der kan uddeles til alle reddere – både 
professionelle og ikke-professionelle. 
Hensigten er at hædre uovertrufne red-
ningsfolk, der har bidraget med redning 
af menneskeliv og beskyttelse af sund-
hed og ejendom. Medaljen uddeles for 
8. år i træk. 

Slovakker med 
hjerter af

MØD DINE KOLLEGER
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➔

RISIKO-
KONTROL

Ebola er et stort sundheds-

problem i Vestafrika, og der må 

træ� es alle nødvendige foran-

staltninger mod denne alvorlige 

helbredstrussel. I samarbejde 

med Falck har de svenske myn-

digheder konstrueret en af 

Europas eneste højisolations-

ambulancer. Den svenske høj-

isolations ambulance er endda 

blevet godkendt til transport med 

Airforce Hercules transport� y. 

➔

“Det er en forfærdelig situation, 
som er opstået i Vestafrika. Det 
er godt, at den svenske stat har 
besluttet sig for at være velfor-
beredte til at modtage mulige 
ofre for Ebola i Sverige. I Falck 
er vi stolte af, at de svenske 
myndigheder viser os tillid ved 
at lade os konstruere denne am-
bulance,” siger Sven Engquist, 
CEO i Falck Emergency Sverige.

Den svenske højisolationsam-
bulance kan transporteres i et 
� y, nemlig det svenske trans-
port� y, Airforce Hercules. 

Udvidet træning
“Med denne ambulance har vi 
en moderne og sikker trans-
portmulighed for mennesker, 
der har brug for hjælp, og vi kan 
også behandle patienterne un-
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Vi er stolte af, at de 
svenske myndigheder 
viser os tilliden til at 
lade os konstruere 
denne ambulance.
Sven Engquist, 
CEO i Falck Emergency, Sverige. 

Mats Johansson, bestyrelsesfor-
mand for amtsrådet i Östergöt-
land og Sven Engquist, CEO i 
Falck Emergency Sverige.

H.G. Magnusson er ansvar-
lig for at køre Falcks svenske 
højisolationsambulance.

der transporten – selv når der er tale om kom-
plekse transporter på lange distancer. Vores 
folk har fået ekstra træning i at anvende det 
rette udstyr og give den rette hjælp til ofre for 
meget smitsomme og alvorlige sygdomme,” 
siger Sven Engquist. 

Medarbejderne, som arbejder med patien-
terne i ambulancen, er beskyttet mod infek-
tion ved eksempelvis at være iført avanceret 
beskyttelsesudstyr, inklusiv væskeafvisende 
beklædning.

Èn af meget få
“Der er meget få af disse specialkonstruerede 
ambulancer i verden. Nu har vi mulighed for 
at transportere alvorligt syge patienter med 
smitsomme sygdomme på en tryg og sikker 
måde. Vi har også mulighed for at give vores 
medarbejdere i Healthcare gode og trygge 
arbejdsvilkår,” siger Mats Johansson, besty-
relsesformanden for amtsrådet i Östergötland.

Sven Trautner, medicinsk direktør i Falck, er 
imponeret over det svenske initiativ.

“I mange år har Falck haft et inspirerende 
og frugtbart forhold til de svenske myn-
digheder. Det er naturligt og meget anbe-
falelsesværdigt, at vi trækker på alles erfaring-
er, når det drejer sig om noget så vigtigt som 
at kunne give denne avancerede behandling, 
samtidig med at vi forhindrer disse alvorlige 
smitsomme sygdomme i at sprede sig,” siger 
Sven Trautner. 

side 4 FaLcK HeLP November/december 2014 side 5 FaLcK HeLP November/december 2014



COUNTRIES IN THEIR OWN WORDS

Ray Berry, projektkoordinator for Falck Aus-
traliens regionskontor i øst, donerede for-
nyligt adskillige kasser medicinske hjælpema-

terialer til Twinnies Pelican og Seabird Rescue 
Inc. til at behandle sårede dyr. 

Twinnies Pelican og Seabird Rescue er 
frivillige organisationer, som ejes af tvil-
lingerne Paula og Bridgette Powers. Stedet 
ligger i Landsborough, Queensland, Aus-
tralien, og har et 24-timers indtag til syge, 
sårede forældreløse og fordrevne pelikaner, 
havfugle, vandfugle og indfødte fugle. De 
tager ud ved telefonopkald og er ligeledes 
en åben service for o� entligheden, hvor 
man kan a� evere sårede dyr. Selvom de er 
specialiseret i havfugle, afviser de ingen 
sårede dyr. 

Kun én af slagsen
De to kvindelige australiere har en intensiv 
pleje-enhed, som er tilgængelig for kritiske 

patienter, og som er bemandet 24/7. Når 
patienterne er stabile, bliver de sluppet fri i 
deres naturlige omgivelser. Twinnies Pelican 
og Seabird Rescue har ydet denne service til 
o� entligheden i 12 år, og den er den eneste 
af sin slags i det sydøstlige Queensland. 

Falcks Ray Berry mødtes med tvillingernes 
mor, Helen Powers, og hendes søster, 
Mishelle Blizzard, som begge arbejder på re-
habiliteringscenteret. De gav Ray en hurtig 
rundvisning i afdelingen for intensiv behan-
dling, hvor materialerne doneret af Falck ”er 
meget værdsat,” som det bliver sagt.

Den australske Falck-mand, Ray Berry, giver en 
hånd med i behandlingen af sårede dyr.

Falck helps 
save our 
winged friends
Falck Australia donates medical supplies to help voluntary organization save injured wildlife.

FALCK HJÆLPER 
AUSTRALSKE DYR
Falck Australien donerer medicinske forsyninger til at hjælpe 
frivillig organisation med at redde sårede dyr. 

De australske tvillinger 
Paula og Bridgette 
Powers i deres naturlige 
element sammen med 
dyrene. 

De australske tvillinger 
Paula og Bridgette 
Powers i deres naturlige 
element sammen med 
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FALCK HJÆLPER 
AUSTRALSKE DYR

Af Mike Collins, CEP Falck Northwest

Paramedicinere fra Falck Redning er ikke 
altid i en ambulance, når et uheld � nder 
sted, men på grund af deres uddannelse 
kan de træde til når som helst. Det er også 
tilfældet med Jason Shuler, paramediciner 
i Falck Northwest. Han havde lige afsluttet 
sin vagt og var på vej hjem en tidlig lørdag 
morgen, da der skete en stor solobilulykke 
på Interstate 5 i den nordlige del af Seattle. 
Jason Shuler var den første på ulykkesste-
det.

”Bilen kørte med høj fart, mistede kon-
trollen og ramte Jersey-afspærringen, der 
adskiller de nordgående og sydgående vej-
baner. Kollisionen var så voldsom, at køre-
tøjet gled ind i de nordgående vejbaner og 
rullede adskillige gange efter at have ramt 
afspærringen,” sagde Jason Shuler. 

Der var � re ofre i bilen: To med åbne ben-
brud, én person med åben fraktur i armen 
og én med smerter i maven. 

Sikkerhed først 
Da Jason kom frem, � k han kontakt med de 
tre patienter, der havde fået frigjort sig selv 
fra køretøjet og fandt en patient mere på 
bagsædet. 

”Selvom det var helt mørkt, og det skete 
på en bakke på motorvejen, vidste jeg, at 
den sikreste ting at gøre først var at � erne 
de � re patienter fra køretøjet,” fortæller Ja-
son Shuler.

Han hjalp alle patienterne hen til et sik-
kert sted og begyndte at hjælpe mens han 
ventede på brandafdelingen og politiet. Da 
de dukkede op, informerede Jason Shuler 
dem om situationen og patienternes til-
stand.

”Jeg blev ved med at tale til patienterne, 
mens jeg ventede på brandafdelingen. Jeg 
vidste, at jeg var nødt til at holde dem våg-
ne,” sagde han.

Han gav også brandchefen en mundtlig 
rapport, da han nåede frem. Brandchefen 
bad ham om at assistere ved � ksering af 
patienterne og lægge dem på bårer, så de 
kunne transporteres. 

Falcks værdier på farten
Brandchefen var meget taknemmelig for 
at have været der og for selv at have taget 
kontrol over situationen, indtil hjælpen nå-
ede frem. 

”Jason Shuler er et godt eksempel på, at 
Falck har enestående medarbejdere, som 
udlever alle Falcks værdier i tjenesten – om 
de er på vagt eller ikke på vagt,” bekræfter 
Mike Collins, CEO i Falck Northwest. 

Lang dag på kontoret. 
Jason Shuler er et le-
vende bevis på, at Falcks 
paramedicinere aldrig 
rigtigt har fri.

Et køretøj med høj hastighed smadrer ind i afspærring på Interstate 5 i det 
nordlige Seattle. Jason Shuler fra Falck Northwest var den første på skadestedet.

ALTID PÅ JOBBET
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FINURLIGE FALCK FAKTA

Den maritime industri, og særligt det passagerbefordrende seg-
ment, har gennem de sidste par år haft tragi-

ske ulykker, der har kostet menneskeliv. 
En af de mest tragiske er nok Costa 
Concordia-ulykken i 2012.

Ulykken har skabt et øget fokus 
på sikkerheden på arbejdspladser i 
maritimindustrien, hvilket har ud-
møntet sig i, at alle i den søfarende 

industri inden 2017 skal have gen-
nemført obligatorisk træning. Dette er 

et sikkerhedsfokus, som Falck er meget 
tilfreds med. 

I mange år har Falck Safety 
Services arbejdet for og 

skabt rentabel virk-
somhed ved at gøre 
o� shore gas- og 

olie industrien til et mere sikkert arbejdssted. Nu da sikkerhedstræ-
ning er blevet obligatorisk i den maritime industri, er vi klar til at 
gøre det samme for endnu � ere. 

Faktisk er vi allerede ret langt i processen, da de � este af vo-
res træningsfaciliteter er placeret på steder, der har et højt niveau 
af maritime aktiviteter. Desuden er faciliteterne allerede udstyret 
med træningsmateriale, der gør, at den maritime sikkerhedstræ-
ning kun har brug for et par enkelte tilpasninger. Det vigtigste af 
det hele er dog, at vores medarbejdere allerede er vant til at levere 
sikkerhedstræning, der skal forhindre ulykker ved arbejdet på det 
ofte barske hav. 

Vi er selvfølgelig nødt til at investere i skibssimulatorer og 
redningsbåde, ligesom vi må opgradere vores færdigheder og ud-
dannelse. Sikkerhed fremfor alt er kernen i vores arbejde. Som det 
altid er – overalt i Falck.

Peter Svarrer, Safety Services CEO

Falcks polske ambulancer 
har faktisk også Falck på 
deres nummerplader.
Ret sejt!

Sætter  alle sejl til

ET PAR ORD FRA LEDELSEN
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