
Ny global finansstrategi offentlig-
gjort

En traditionel nigeriansk opskrift 
fra Bido

Kollegaer fra Sverige, USA og Dan-
mark får Sophus Falcks Mindelegat

Hjælp i  
verdens- 
klasse

Er det en lægeklinik? Er det en ambulance- 
station? Er det et apotek? Det er det hele!  
Falck Negombo er en alt-i-en station på Sri Lanka.

FEBRUARY 2015

group human 

rel ations and 

corpor ate culture

MEDARBE JDERMAGA SIN

Help



SIDE 2 FALCK HELP FEBRUAR 2015

Falck Sri Lanka kom til i 2012, da Falck opkøb-
te 50 procent af Med1, der er en virksomhed, 
der leverer akuthjælp fra deres base i Sri Lan-
kas hovedstad, Colombo. Siden da har vores 
Sri Lankanske kollegaer taget Falcks værdier 
til sig og leverer hjælp af høj kvalitet til kun-
derne. Samtidig har Falck taget den lokale 
kultur til sig igennem årene. I 2014 åbnede 
en lægeklinik i Negombo, Sri Lanka, der ville 
revolutionere akuthjælp i landet. I år arbejder 
Falck Sri Lanka sammen med et lokalt tele-

selskab, der tilbyder Falck-abonnementer via 
mobiltelefonen.

Mere end den gennemsnitlige 
Sri Lankanske lægeklinik
Stationen i Negombo åbnede dørene I okto-
ber 2014. Det er en lægeklinik, et apotek og 
en ambulancestation samlet i en station. Kli-
nikken og apoteket har åbent 24 timer i døg-
net, syv dage om ugen.

“Falck har oplevet en stabilt stigende ef-

terspørgsel, siden vi startede, hvilket indike-
rer en stigende interesse for akuthjælp i Sri 
Lanka. Som reaktion på den øgede interesse, 
har vi udvidet vores nye station til at omfatte 
mere end bare akutmedicinske tjenester og 
leverer et bredere udvalg af tjenester, hvilket 
sikrer, at patienter, der har brug for akuthjælp, 
får det. Falck-klinikken er tilgængelig 24 timer 
i døgnet og er et mere afslappet og roligt ho-
spital, hvilket betyder, at man ikke behøver at 
bestille tid og kan undgå den lange ventetid”, 

Vi er der altid  
for Sri Lanka En kombination af ambulance, apotek 

og klinik, abonnement via SMS, Falck Sri 
Lanka løfter hjælpen til et nyt niveau.

Venstre til højre:  Jamie Beasley (chefparamediciner), Dr. Dhananjaya Bulathwatta (marketingdirektør), 
Jens Poul Madsen (administrerende direktør), Shane de Silva (kommerciel direktør) til pressekonferencen, 
da Falck-stationen i Negombo blev åbnet.

Falck Sri Lankas 
station i Negombo 
åbnede dørene i ok-
tober 2014.

Det har aldrig været nemmere at blive 
Falck-abonnent. Falck Sri Lanka samarbej-
der med et lokalt teleselskab.
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siger Jens Poul Madsen, Falck Sri Lankas ad-
ministrerende direktør, til lokalpressen.

Falck er de eneste i Sri Lanka, der tilbyder, 
at patienter kan blive behandlet af en prakti-
serende læge døgnet rundt.

Ring eller SMS til 1990 for hjælp
En undersøgelse viser, at størstedelen af Sri 
Lankanerne i nødstilfælde er mest tilbøje-
lige til at ringe til et familiemedlem eller en 
lokal læge, fremfor at bruge akuthjælp. Siden 
ankomsten har Falck arbejdet på at skabe 
opmærksomhed omkring den vigtige rolle, 
som akuthjælp spiller, når det handler om at 
kunne redde liv og minimere patienters ska-
der på den lange bane.

I Danmark ringer man 112, men i Sri Lanka 
er nummeret 1990. Nummeret er Falck Sri 
Lankas nødtelefon og er et forsøg på at gøre 

akuthjælp mere tilgængelig for de lokale.
”Selvom min far ikke var medlem af Falck 

på det tidspunkt, blev situationen håndteret 
professionelt og hurtigt af Falck-folkene. Der 
var nok plads i ambulancen til, at man kunne 
behandle min far på farten. Det var ekstremt 
vigtigt for ham, fordi han ikke længere er så 
mobil. Jeg kan anbefale Falcks tjenester til 
alle Sri Lankanere”, sagde Titus Wijeratne, der 
er søn af en patient, der blev transporteret til 
et hospital i Colombo fra Piliyandala. 

I år kan kunder tilmed SMS’e til 1990 for 
at få hjælp. Kunder hos Dialog Axiata, den 
største leverandør af mobiltelefontjenester, 
får et særligt tilbud på at abonnere på Falcks 
tjenester via SMS. Alt, de skal gøre, er at sen-
de en SMS til 1990 med bankoplysninger og 
personnummer fra en hvilken som helst mo-
biltelefon. 

BEHOV FOR  
OPMÆRKSOMHED 

Vidste du at?

68 % af patienterne i Sri Lanka  
kommer til hospitalet på trehjulede 
køretøjer 

80 % først kommer frem til hospitalet 
efter mindst en times transport 

96 % får ingen behandling, før de  
når frem til hospitalet

Dr. Dhananjaya Bulathwatta 
viser sin flotte, nye klinik frem til 
lokalpressen.

Gratis hjerte- og lungetjek! Falck Sri Lanka afsluttede 2014 med at tilbyde 
gratis lægetjek i klinikken i Negombo.

Ring 1990 for hjælp!
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Om morgenen den 24. november 2014 sam-
ledes Falcks finansmedarbejdere fra mere 
end 30 lande i et koldt og vindblæst Køben-
havn til et todages Global Finance-møde. Det 
stigende antal deltagere og den store diversi-
tet blandt dem vidner om gruppens betyde-
lige vækst siden det sidste møde i 2011.

Fokus på strategien
Den primære årsag for mødet var offentliggø-
relsen af den nye globale finansstrategi, der 
blev introduceret af finansdirektørerne for 
de fire forretningsben og øvrige medlemmer 
af holdet bag finansstrategien. Da der blev 
spurgt indtil strategiens formål svarede CFO 
Søren Vuust:

”Strategien, der er blevet udarbejdet til at 
gå i spænd med virksomhedens værdier, sik-
rer, at den globale finansielle struktur under-

støtter Falcks fortsatte vækst. Den har fire fo-
kusområder: Et effektivt finansielt fundament 
med hensyn til systemer og processer, at sikre 
at vi har de rigtige folk og kompetencer i alle 
stillinger, at sikre at finansgruppen kan levere 
indsigt i finansielle emner og at understøtte 
gruppens strategiske eksekvering.”

Mødet er dog ikke kun arbejde. Den første 
dag sluttede med en middag, hvor deltager-
ne diskuterede dagens emner og fik sig en 
snak med gamle og nye kollegaer.

Den sidste dag
Efter en god nats søvn oven på offentlig-
gørelsen af den nye strategi, begyndte den 
anden morgen med en opsummering. Efter 
en underholdende og informativ præsen-
tation om svindel, blev deltagerne delt op i 
grupper til eftermiddagens ”vidensseminar”. 
Deltagerne kom forbi seks forskellige poster, 
hvor der blev givet præsentationer og afholdt 
workshops. 

Efter en evaluering og et Falck-hurra var 
mødet færdigt, og deltagerne tog hjem for 
at dele deres erfaringer og den nye globale 
finansstrategi med deres kollegaer. Feed-
backen fra deltagerne var meget positiv, og 
mange håbede på, at sådan et møde ville 
blive afholdt igen.

En anonym deltager skrev følgende feed-
back:

“Jeg tror helt ærligt, at alle målene blev op-
nået. Den anden store ting for mig var at få en 
forståelse og fornemmelse af virksomhedens 
energi og værdier og finde ud af, hvordan vi 

hver især kan bringe dem ind i vores daglige 
arbejde.”

Hvis du vil vide mere om den nye globale 
finansstrategi, kan du spørge din lokale fi-
nanschef.

Smil! Vores kollegaer fra Group Finance stiller op til 
det årlige gruppefoto.

”Strategien sikrer, at Falcks finansielle struktur 
understøtter Falcks fortsatte vækst,” siger Søren 
Vuust, CFO i Group Finance.

Falck-flaget vejrer i vinden. Global Finance-
mødet blev afholdt på Radisson Blu-hotel-
let i København.

Finansfolk fra hele verden 
mødtes i København

Falcks finansmedarbejdere mødtes i København til  

offentliggørelsen af den nye globale finansstrategi



“I think every company that is big ne-
eds to ask itself: ‘Are we using our size 
meaningfully? Are we just getting big-
ger, or are we truly becoming a great 
company?’”
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Del idéer, 
nedbryd 
grænser

Efter min mening bør enhver 
stor virksomhed spørge sig selv: 
’Bruger vi vores størrelse menings-
fuldt? Bliver vi bare større, eller er  
vi ved at blive en virksomhed,  
der i sandhed gør en forskel?’ 

SE DET SELV 
Gå ind på https://falck.23video.com/
video/10819723/praesentation-af-
jesper-lok-1 for at se hele interviewet 
med Jesper Lok.

Af Jedediah Morales

Jesper Lok taler om målene for Falck Emer-
gency og vigtigheden af at vokse som et hold

Hvis der er én ting, som jeg lærte fra et ti-
melangt møde med Jesper Lok, var det, at in-
gen mand kan stå alene. Han sagde det ikke 
direkte, men han delte en historie, som står 
ham nær, om en anden administrerende di-
rektør, Larry Bossidy.

Da Larry Bossidy startede som administre-
rende direktør hos det amerikanske selskab, 
Allied Signal, efter mange år hos General 
Electric, gjorde han store ting for virksomhe-
den. Udover at levere fine resultater og få en 
del anerkendelse opdagede han en stor for-
skel mellem de to virksomheden. Han sagde, 
at når nogen klarede sig godt hos Allied Sig-
nal, holdt de hemmeligheden bag successen 
for sig selv. Hos General Electric delte man sin 
viden, når man klarede sig godt, så medarbej-
derne også kunne få gavn. Netop det identifi-
cerer Jesper Lok som en af nøglerne for Falcks 

fortsatte vækst: At lære fra hinanden. Hvor 
betyder det for Falck Emergency?

Målet
Målet er klart.

”Vi vil fordoble vores forretning i det næste 
årti. Vi skal også forbedre vores marginer for 
at kunne geninvestere i forretningen og for 
at være i stand til at følge med i den hastige 
vækst, som vi har haft i de sidste ti år. Vi skal 
kigge på begge ting samtidigt”, siger Jesper 
Lok.

Ligesom et træ ikke kan vokse uden sine 
rødder, er det essentielt at være tro mod virk-
somhedens værdier.

”Vi er i den heldige position, at vores for-
retning vokser organisk og meget stærkt. Det 
er essentielt for vores forretning at pleje de 
positioner, som vi allerede har”, tilføjede han.

En fælles indsats
”Jeg kan ikke tænke på et stærkere aktiv end 
tusindvis af kollegaer overalt i verdenen, der 

har en enorm, kollektiv viden, som vi kan 
bruge. Jeg håber, at vi kan udvikle en organi-
sation, hvor en god idé på den anden side af 
jorden hurtigt spreder sig til resten af Falck-
universet, så vi lærer fra hinanden, og så vi 
kan bruge de bedste idéer i praksis.”

Som nævnt tidligere, kan ingen mand stå 
alene. Det samme gælder for Falck. Virksom-
heden ville ikke være, hvor den er nu, hvis det 
ikke var for medarbejderne. 

Fra ledelsen til driften kan vi lære meget 
fra hinanden, så Falck kan fortsætte med at 
vokse.
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Den græske historiker Herodot sagde 
engang:

”Hverken sne, regn, varme eller 
nattens mørke holder disse kurerer fra at gø-
re deres tildelte runder færdige”

Herodot refererede til de persiske kurerer, 
men det samme gælder for mændene og 
kvinderne i Falck. Om de er på arbejde eller 
ej, viser de altid deres dedikation til at hjælpe. 
De risikerer deres egen sikkerhed, handler i 
pressede situationer og bruger deres evner 
til at redde liv. Siden 1956 har masser af kol-
legaer modtaget Sophus Falcks Mindelegat 
som anerkendelse for deres flotte arbejde. I 
2014 modtog blandt andre ambulancered-
derne Barbara Harington, Steven Driskell og 
Branden Butenschoen fra datterselskabet 
Care Ambulance US samt specialsygeplejer-
ske Paula Jämbring fra Sverige og disponent 
fra vagtcentralen i Kolding Morten Korpsang 
legatet.

På dybt vand
Ambulanceredderne Barbara Harrington og 

Steven Driskell gjorde en ekstraordinær 
indsats for at redde et liv. De blev sendt 
til Cerritos Regional Park i Californien, 
hvor en mand var ved at drukne i en 
sø. Mens der blev ledt efter manden i 

det mørke vand, blev de to ambulan-
cereddere på land, men ikke længe. Da 

de hørte fra omkringstående, at manden 
var sammen med et barn, vidste de, at de 

måtte hjælpe. Ambulanceredderne hoppe-
de i vandet for at hjælpe med eftersøgningen 
med deres eget liv som indsats.

Los Angeles’ engel
Ambulanceredder Branden Butenschoen 

handlede alene med meget begrænsede 
ressourcer. Han var på et stadion til en base-
ballkamp med Los Angeles Angels, hvor han 
så en kvinde, der blødte kraftigt fra et sår i 
benet. Uden tøven besluttede han sig for at 
hjælpe til.

”Med det samme instruerede han nogle i 
at tage toppen af en skraldespand. Det kun-
ne han bruge til at løfte kvindens ben for at 
mindske blødningen”, sagde et vidne, der rin-
gede til Care for at udtrykke anerkendelse for 
Brandens indsats.

”Jeg tænkte: ’Hvad ville der ikke have sket, 
hvis han ikke havde været der? Ville hun være 
død nu?’ Jeg håber virkelig, at han får ros for 

Heltene 
hyldes

Nogle af modtagerne af Sophus Falcks Mindelegat i 2014 fra 
Sverige, Danmark og USA deler deres historier.

Paula Jämbring modtager Sophus 
Falcks Mindelegat for sin modige 
indsats i snestormen. 
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sit mod, sin handlekraft og for at gøre det 
nødvendige, selvom han ikke var på arbejde”, 
tilføjede hun.

Handlede ud over jobbeskrivelsen
Disponenten Morten Korpsang handlede ud 
over sit normale arbejdsområde. På vej hjem 
fra arbejde stoppede han for at hjælpe en 
cyklist, der havde fået et hjerteanfald. Sam-
men med to andre mennesker reddede han 
manden ved at yde hjertelungeredning og 
ved at bruge en hjertestarter. Da ambulancen 
kom frem, viste manden allerede livstegn.

”Når man kommer til et ulykkessted med 
en Falck-uniform på, spreder det tryghed 
blandt folk omkring én. Men der er også høje 
forventninger til, hvad man skal gøre i sådan 
en situation. Lige pludselig var jeg i gang 
med at gøre det, som jeg havde lært fra et 
basiskursus i førstehjælp”, siger Morten.

Hjertelungeredning i snestormen
Specialsygeplejersken Paula Jämbring tog 
affære, imens frosten og snestormen rasede 
om ørene på hende. Hun kørte i sin bil på 
vej hjem fra arbejde, da hun så en bevidst-
løs mand og en bil i vejkanten, der var om-
ringet af mennesker. Personen havde mistet 
bevidstheden i sin bil. Paula Jämbring ydede 
hjertelungeredning, indtil ambulancen kom 
frem.

”For at være ærlig overvejede jeg slet ikke, 
om jeg skulle hjælpe eller ej. Jeg gjorde det 

bare. Det er en god følelse at blive anerkendt, 
men jeg tror ikke, at nogle af mine kollegaer 
ville have handlet anderledes i den situation. 
Tilfældigvis var det bare mig, der var der, på 
det tidspunkt”, siger Paula.

De amerikanske modtagere af Sophus Falcks Mindelegat sammen med ledelse fra Falck og CARE.
Fra venstre mod højre: Branden Butenschoen (ambulanceredder, CARE), Steven Driskell (ambulanceredder, CARE), Diana Rosemond (National 
Human Resources-direktør, CARE), Frederik Madsen (Vice President of Human Relations and Corporate Culture, Falck), Barbara Harrington (ambu-
lanceredder, CARE), Troy Hagen (administrerende direktør for CARE Ambulance), Rick Richardson (søn af grundlæggeren af Care Ambulance)

Morten Korpsang modtager 
Sophus Falcks Mindelegat fra 
Tommy Rosenkilde (driftschef på 
vagtcentralen i Kolding).

NOMINÉR EN KOLLEGA
Kender du en kollega, der risikerede 
sit liv for at hjælpe under særligt stres-
sede omstændigheder? Handlede kol-
legaen ud over sine professionelle kva-
lifikationer, eller var vedkommende 
ikke på arbejde, da det skete? Så del 
deres historie. Indtil midten af august 
kan man nominere sine kollegaer til 
Sophus Falcks Mindelegat.
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Af Frederik Madsen

I den første uge i december fløj jeg til Nordame-
rika. Mit primære formål var at give Sophus Falcks 
Mindelegat til tre ambulancereddere fra Care Am-
bulance i Orange County, Californien. Men jeg 
kom hjem med så meget mere.

En tur til USA og  
Canada i billeder

I NORDAMERIKA
På rundtur

På CARE’s hovedkontor blev jeg budt vel-
kommen af Lori Fisher. Læg mærke til bil-
lederne på væggen: Det ene er af CARE’s 
grundlægger, Carl Richardson, og det 
andet er af Falcks grundlægger, Sophus 
Falck. Det er dejligt at se værdierne og 
grundlæggerne fra begge virksomheder 
side om side. Det gjorde mig stolt.

Dette er vagtcentralen i 
Orange County. Når de 
modtager opkald på 911, 
sender vores kollegaer 
Orange County’s brandfolk 
og ambulancer afsted.

Stationsleder Jeff Talmage var så 
venlig at bruge en halv dag på at 
være sammen med mig. Han har 
arbejdet med paramedicinere fra 
Orange County’s brandvæsen i 
mange år. Nu er han med til at 
uddanne CARE’s paramedicinere.

Hjælpen er på vej, altid med 
Orange County brandvæsen i 
front. Denne udrykning var til 
en patient med kraftige mave-
smerter. Patienten blev kørt til 
hospitalet.

Kan du finde den ambulance, der skiller sig ud? En af disse CARE-ambu-
lancer er en tysk Mercedes, men de fleste er amerikanske Chevrolet’er.

Når patienten er afleveret i akutmod-
tagelsen, bliver ambulancen gjort 
klar til næste tur med det samme. På 
billedet er ambulanceredderne Adam 
Alvarado og Jordan Castro ved at gøre 
klar til vagtskifte.

Stationsleder Scott Schuler 
kører rundt i dette bæst af 
et køretøj.
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Jeg følte mig velkommen overalt. Jeg er meget tak-
nemmelig for alle de kollegaer, som tog sig tid til at 
vise mig rund og fortælle om deres arbejde. Det var 
interessant at se, hvor ens og dog forskellige tinge-
ne er – fra standardprocedurer til køretøjerne og alle 
de små ting derimellem. Jeg lærte, at der er mange 
forskelle i Falck, men at der også er masser af fæl-
lesnævnere. Minder din afdeling om denne? Eller er 
den helt anderledes?

Kan du se Falck-logoerne? Der er et på væggen 
og et på ambulancen. Billedet er fra stationen i 
Somersworth, New Hampshire.

Dette er stationen i Saugus, Massa-
chusetts. Det er en gammel brand-
station. Jeg ville elske at lave den 
om til et brandslukningsmu-
seum eller noget i den stil – 
sikke en bygning! Foran 
bygningen står 
Charles og John 
Hatch, der er 
marketing-
direktør i 
Boston.

Dette er den enorme faktureringsafdeling i CARE. 
Vidste du, at selvom vi får opkald fra 911, så bliver 
vi ikke betalt af regionen? Kollegaerne i billedets 
opgave er at finde ud af, hvor betalingen skal 
komme fra. Det kan være fra patienten, hospitalet 
eller fra et forsikringsselskab.

Her er vi inde på stationen i Saugus. Der er ved 
at blive bygget en ny station ved siden af, så 
indtil videre må vores kollegaer improvisere en 
smule. På billedet kan du se paramedicinerne 
Carla Barranco og Justin Lemeiux.

I Boston blev jeg modtaget af den administre-
rende direktør og grundlægger for American Am-
bulance Service, Charles Maymon. Han lod mig 
få et bad hjemme hos ham efter en lang flyvetur 
fra Orange County! Dette er Charles foran hans 
juletræ. Jeg ankom længe før jul, men hans kone, 
Susan, havde allerede været på julegaveindkøb.

I Ottawa, Canada, mødte jeg Penny Price 
– direktøren for det regionale paramediciner-
program i det østlige Ontario. Vi snakkede om 
redningskultur og om et muligt samarbejde i 
fremtiden. I løbet af min første nat gik brand-
alarmen på hotellet! Få minutter senere stod jeg 
på gaden. Brandfolkene i Ottawa ved, hvordan 
man får folk til at føle sig velkomne.

DEL DIT FALCK-UNIVERS
Kunne du tænke dig at vise os rundt på din 
station? Vil du dele et billede af din klinik eller 
den ambulance, som du kører i? Så skriv til os 
– på hvilket som helst sprog – på newsletter@
falck.dk.

Hver torsdag morgen holder Charles 
et telefonmøde med alle cheferne. 
Dette møde blev holdt i Somersworth. 
Charles er manden med ryggen til 
kameraet. Manden længst væk er 
general manager Paul Robidas, og 
manden til højre er stationsleder 
Scott Schuler.

Her fik jeg en varm velkomst fra CARE 
Ambulances administrerende direktør 
Troy Hagen med en CARE-hjelm og en 
trøje med mit navn på. God stil, synes 
du ikke?
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KULTURHJØRNET

Af Niall Joseph Rainey

”Min dag starter typisk klokken fem om mor-
genen med et bad og en hurtig omgang 

morgenmad med min kone, før jeg skynder 
mig ud i bilen for at undgå Lagos’ mor-

gentrafik”. I en by, hvor befolkningstal-
let ligger mellem 17,5 og 21 millioner, 
starter myldretiden tidligt.

”Jeg taler engelsk, pidgin-engelsk og Yoru-
ba”, fortæller Biodun stolt.

Det officielle sprog i Nigeria er engelsk, 
men der bliver talt flere end 200 stamme-
sprog på tværs af landet, hvis befolkning er 
omkring 175 millioner mennesker. Biodun, 
som er Arsenal-fan, spillede fodbold på ga-
den, da han var barn, og han betragter stadig 
sig selv som angriber.

Mød Bido
Biodun Adaralegbe giver os et indblik i hans liv, hans land og en traditionel nigeriansk opskrift

Navn: Biodun “Bido” 
Adaralegbe

Alder: 36

Stilling: Finanschef

Lokation: Lagos, Nigeria

Turen til arbejde tager et sted mellem 
en til tre timer afhængigt af trafikken. 
Derfor står Bido tidligt op for at være 
sikker på at nå på arbejde til tiden.

”Jeg spiller stadig 
som nummer ni. 
Det er mig, der 
scorer målene”.Bido tager en slapper med sin ven 

Taiwo Adetilehin (til venstre).
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Udover at se og spille fodbold, nyder han at 
være sammen med sine venner og ser frem til 
hans sædvanlige glas vin med sin kone lørdag 
aften. For tiden får konen dog et glas juice i 
stedet, fordi parret venter deres første barn.

Biodun er statsautoriseret revisor. Efter en 
tid med et lokalt audit-firma fik han en stilling 
hos Prime Atlantic, der senere skulle blive til 
Falck Prime Atlantic i 2008, hvor partnerska-
bet begyndte. Det er ikke fremmed for ham 
at arbejde i et internationalt miljø. Prime 
Atlantic-gruppen havde allerede europæiske 
partnere før 2008.

”Det, der adskiller Falck fra resten, er virk-
somhedens åbenhed i dens kommunikation. 
Holdets mål er vigtigere end de individuelle 
agendaer.”

Ved spørgsmålet om han kunne mærke en 
forskel i arbejdet, siden Falck blev en del af 
virksomheden, forklarer Biodun med et bredt 
smil:

”Der har uden tvivl været en forbedring af 
systemerne, og kvaliteten af regnskabsaflæg-
gelsen er steget.”

Biodun forklarer også, at arbejdsmiljøet er 
blevet mindre formelt, end det typisk er til-
fældet i Nigeria. Biodun kan bedre lide det 
nye miljø.

”Siden Falck kom til, føler vi os mere frie til 
selv at tage beslutninger.”

Det er også vigtigt for Biodun at have et so-
cialt forhold til sine kollegaer.

“Den første fredag i hver måned samles vi 
og spiser på kontoret. Vi bruger en time på 
at slappe af og snakke om arbejde, men også 
om livet uden for arbejdspladsen”.

Det bedste ved Bioduns arbejde er, ifølge 
ham selv, at få gjort et stykke arbejde færdigt 
og at fejre holdets succes. Ved slutningen af 
hver måned må han, sammen med sit hold, 
arbejde hårdt for at lave regnskabet færdigt 
og afrapportere til hovedkontoret.

I forhold til ligheder mellem Falck Nigeria 
og resten af Falck forklarer Biodun: ”Vi har 
de samme evner og en kultur, hvor vi gør de 
rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Vi siger 
aldrig nej til kunder, fordi vi altid finder en 
løsning. Vi forsøger altid at hjælpe”.

Det er tydeligt, at Falcks værdier trives i 
bedste velgående i Nigeria.

Isi-Ewu
Du skal bruge: 
1 gedehoved
1 Ehuru / Ehu / Afrikansk muskatnød
1 tsk. Uziza-frø
6 Utazi-blade
2 Habanero chilipebre
Bouillon
4 spsk. palmeolie
Løgringe (til pynt)

1.  Rens gedehovedet grundigt med en stålsvamp og placer det i en 
balje.

  Bidos råd: Bed slagteren om at hjælpe med at fjerne tænder og horn, 
så hovedet er lettere at rengøre.

2.  Kog noget vand og hæld det over hovedet, og sørg for, at hovedet er 
dækket af vand.

3.  S krab tungen med en kniv for at fjerne tungens hvide lag.

4.  Put det rene hoved i en stor gryde og kog det med vand og en kniv-
spids salt. Lad hovedet køle af efterfølgende.

  Bidos råd: Brug en trykkoger, hvis du har en.

5.  Når det er kogt, fjerner du skindet og piller kødet af knoglerne.

  Bidos råd: Det skulle være let at åbne kraniet. Hvis det ikke er, kan du 
bruge en kagerulle til at åbne det.

6.  Fjern hjernen og læg den til side.

7.  Mos gedehjernen, muskatnød, Uziza-frø, to Uzazi-blade og bouillon i 
en morter. Tilsæt palmeolie.

8.  Put det afpillede kød tilbage i gryden, tilføj tre spiseskefulde af van-
det, som du kogte hovedet i, og varm det godt op.

9.  Bland hjernemosen med kødet og pynt med løgringe og de sidste 
Utazi-blade.

En opskrift  

fra Bidos køkken

FALCK SAFETY  
SERVICES NIGERIA
Lokationer: Ipara, Warry og Lagos
Antal år som et Falck-foretagende: 8



EN HILSEN FRA GROUP FINANCE

Group Human Relations and Corporate Culture arbejder løbende med at bringe 
alle i Falck tættere sammen. Dette er DIT nyhedsbrev. Vi vil have DIG til at dele 
dine tanker, dine historier, din passion, din verden.

Kontakt os på newsletter@falck.dk 

Næste stop: sociale medier
Med et nyt år følger nye historier. Fra sygeplejersker i Polen til instruktører 
i havoverlevelse, der arbejder på Atlanterhavet, til paramedicinere i asfalt-
junglen Los Angeles og læger i rigtige jungler i Indien – Falck-mænd og 
-kvinder har masser af interessante historier at fortælle. Hvilken bedre måde 
at dele sine eventyr med #Falck end at følge de andre #Falckpeople på so-
ciale medier? Vores Instagram-profil er allerede oppe at køre, og en Twitter-
profil er på vej.

Vil du holde dig opdateret?
Følg @falckpeople på Instagram

Noget at dele?
Tag @falckpeople på Instagram eller brug hashtagget #falckpeople

group human 

rel ations and 

corpor ate culture

2014 var et produktivt år for finansafdelingerne i hele Falck. I 
løbet af året lancerede Group Finance, sammen de forskellige 
forretningsbens CFO’er, en ny finansstrategi. Strategien blev 

offentliggjort på Global Finance-mødet i novem-
ber i København. Det var en stor fornøjelse 

og ære for mig at byde Falck-medarbej-
dere fra hele verden velkommen. Jeg 

var også glad for at se, hvor godt 
strategien blev taget imod, og den 
udbredte villighed til at hjælpe med 
eksekveringen af den.

Strategien har ikke kun relevans 
for finansafdelingerne, men for alle 
medarbejdere i Falck, da vi forsøger 

at øge vores samarbejde med driften. 
På den måde sikrer vi et øget fokus 

på at understøtte Falcks vækst, mens 
vi øger rentabiliteten. Det betyder, at 

vi fortsat kan hjælpe dem, der 
behøver hjælp, overalt i 

verden og fortsat være 
tro mod de værdier, 
der gør Falck til den 

virksomhed, som den er i dag. Gennem øget samarbejde på 
tværs af Falck kan vi optimere vores drift ved at bygge på vo-
res samlede fundament frem for at skabe individuelle løsnin-
ger, hvor der ikke er brug for det. Vi, finansorganisationen, er 
også opsat på at være effektive. Vi er dermed fast besluttede 
på at forsøge at undgå at opbygge for meget bureaukrati og 
støtte de enkelte forretningsenheders udvikling.

Mens 2015 uden tvivl bliver et travlt år, bliver det også et 
spændende år for Falck. Det er allerede startet godt med ny-
hederne om, at vi har vundet ambulancekontrakter i Region 
Sjælland og Region Hovedstaden. Vi har også store kontrak-
ter i støbeskeen i andre lande.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine 
kollegaer i finansafdelingerne på tværs af Falck for deres ind-
sats. Også en tak til de medarbejdere, der møder kunderne 
på daglig basis med service i topklasse. Det forbliver kernen 
af vores fortsatte succes og er vitalt for vores vækstambitio-
ner. I takt med at Falck vokser, stiger forventningerne til os 
også, både i Group Finance og i driften. Jeg ser frem til at tage 
udfordringen op, så vi sammen kan gøre 2015 til et minde-
værdigt år for Falck.

Bedste hilsner
Søren Vuust
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