
På side 4 og 5 tager vi et kig på 2014 fra et forretnings-
synspunkt. Tallene viser, heldigvis, at Falck er i god stand. 
Det er dog vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærerne. Vi er i 
fuld gang med at etablere os internationalt som en virk-
somhed, der leverer tjenester og hjælp af højeste kvalitet 

til mennesker i hele verden. Det er godt. Men vi skal heller 
ikke glemme, at Falck er en forretning. Hvis vi vil blive ved 
med at investere og udvide og dermed hjælpe flere menne-
sker, skal vi også have fokus på forretningen.

Billeder fra vandreture, arbejds-
historier og en amerikansk opskrift 
på æbletærte

En Instagram-opdatering fra en 
svensk ambulancesygeplejerske

600 mennesker 
stoler på Julie

Falck-sygeplejerske tager sig af  
600 minearbejdere 200 km fra den  
nærmeste by i det vestlige Australien.
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Falck-sygeplejerske Julie Lawson tager sig af sine kollegaer ved et 
mineområde i det vestlige Australien. ”Vi er som en familie på tur 
herude, og det er min opgave at sørge for, at minearbejderne kommer 
sunde og raske hjem, så de kan tage sig af deres kære, have det sjovt 
og slappe af derhjemme.”

Af Karsten Krogh

For en, der aldrig har været ved et mineom-
råde, er det ret spændende at sidde i den lille 
lufthavn ”Skippers Airport” og vente på et 
lille fly. Jeg skal med flyet til Karara, der er et 
mineområde 500 kilometer nordøst for Vest-
Australiens største by Perth. For de fleste 
mennesker i lufthavnen er det bare endnu 
en arbejdsdag. Når jeg kigger rundt, er det 
nærmest som at være på en busstation.

Selve mineområdet er et enormt, fuldstæn-
dig rødt område, der er dækket af maskiner, 

store køretøjer og tusindvis af sten. Det er 
omkring 40 grader varmt, og alle er dækket til 
af beskyttelsestøj. Der er faktor 50-solcreme 
til alle, og alle bruger solbriller, som om de 
sad permanent fast på deres ansigter. 

Falck-sygeplejerske for 600 mennesker
Sygeplejersken, der tager sig af omkring 600 
mænd og kvinder i mineområdet, er 48-årige 
Julie Lawson. Hun ser omkring ti år yngre ud 
og virker hele tiden smilende og afslappet. 
Hun emmer af den slags selvtillid, der kom-
mer fra at have styr på det, man laver. Efter 
kun ti minutters snak ville jeg allerede have 

FALCK AUSTRALIEN 
og  

KARARA-MINEN

Falck i Australien leverer 
akuthjælp og andre lignende 

tjenester til mine-, olie- og 
gasindustrien i afsides belig-
gende områder i Australien. 

Karara-minen, der blev opret-
tet i 2007, er en stor jernmine, 
der ligger i det vestlige Austra-
lien i Pilbara. Karara har en af 
de største reserver af jernåre 
i Australien og i verden med 

omkring to milliarder ton 
jernåre med gennemsnitligt 

35,5% jern.

600 minearbejdere 
og én sygeplejerske
600 minearbejdere 
og én sygeplejerske
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følt mig tryg ved at placere mit liv i hendes 
hænder.

”Før var jeg bestyrer af et lille hospital på 
landet, men jeg havde meget lange arbejds-
dage. Derfor søgte jeg fly-in fly-out-arbejde 
som dette. Det var dog ikke let at få det her 
job. Specielt når jeg ikke havde nogen erfa-
ring med mineområder.”

Julie Lawson arbejder med et 8-6-vagtsy-
stem. Hun arbejder otte dage i træk og rejser 
så hjem til Swan Valley i nærheden af Perth, 
hvor hun holder fri i seks dage.

”Der er både fordele og ulemper. Vi er hele 
tiden i beredskab her, så nogle nætter får 
man ikke sovet så meget. Men jeg elsker mine 
seks fridage. Jeg har virkelig tid til at få gjort 
en masse, besøge min familie og mine ven-
ner, selv hvis de bor langt væk.”

Døren er altid åben
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
”Mine dage er meget varierede. Alle kan 
komme forbi, når de har skåret sig, brækket 
noget eller bare er forkølet eller har influen-
za. De skal vide, at døren altid er åben. Nogle 
kommer bare ind for at snakke. Vi tager alt 
seriøst. Efter behandlingen opfordrer vi altid 

folk til at komme tilbage, så vi kan holde øje 
med, om de gør fremskridt. Vi prøver også 
at lære folk at leve sundt. Vi snakker om 
diæter, medicin og allergi. Hvis nogen har 
spørgsmål, er vi her. Det vigtigste er, at alle 
er trygge.”

Hvad bruger I dagen på, når I ikke arbejder?
”Vi har fitnessudstyr og baner til at gå og 

løbe. Nogle gange samles vi om aftenen til 
quizzer eller anden underholdning, men for 
det meste slapper folk bare af i deres værel-
ser og læser, ser fjernsyn eller spiller compu-
terspil.”

Ingen mennesker i stenknuseren, tak!
Hvad er det værste, du har oplevet her?

”Alvorlige brud og hjertestop. Vi arbejder 
hårdt på at stabilisere alvorlige sygdomme 
og skader og transporterer de ramte til ho-
spitalet så hurtigt som muligt via Royal Flying 
Doctor-tjenesten.”

Hvad er det værste, der kunne ske her?
”Det ville være forfærdeligt, hvis nogen 

blev fanget i stenknuseren. Heldigvis er det 
ikke sket, mens jeg har været på arbejde.”

Hvad ser du som din vigtigste opgave her?
”At holde folk sunde og raske. Alle har et liv 

uden for mineområdet, og jeg føler, at det er 
mit ansvar at sørge for, at mor og far kommer 
uskadte hjem til deres familier.”
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2014 I BAKSPEJLET 

 “2014 var et godt år for 
Falck, men vi kan gøre det 
endnu bedre i 2015,” siger 
koncernchef Allan Søgaard 
Larsen. 

I 2014 tog Falck yderligere skridt mod målet 
om at blive en global leverandør af tjenester 
inden for assistance, redning, healthcare og 
sikkerhedstræning. Falck har styrket sin po-
sition på de vigtigste markeder i Europa, La-
tinamerika og USA væsentligt i løbet af det 
seneste år, blandt andet ved at vinde og gen-
vinde flere store kontrakter.

“Falck har præsteret godt og ikke langt fra 
forventningerne i 2014,” siger koncernchef Al-
lan Søgaard Larsen.

“Dog er det essentielt, at vi forstår, at vi skal 
fortsætte med at skabe vækst for at udvide og 

konsolidere vores virksomhed og vores noble 
vision om at hjælpe endnu flere mennesker 
overalt i verden. Det er en nobel vision – ingen 
tvivl om det. Men vi er også en forretning. Vores 
behov for en stærk økonomi og vores vision er 
to faktorer, som vi skal have lige dele respekt 
for,” fastslår Allan Søgaard Larsen.

Mens alle afdelinger og forretningsområ-
der i Falck bidrog til den organiske vækst, var 
der særlig høj vækst i Latinamerika, Europa og 
Nordamerika.

Falck har nu aktiviteter i 45 lande på seks kon-
tinenter, og antallet af medarbejdere er steget 

med mere end 2.000 til 34.230 ved udgangen 
af 2014.

Indtjeningen (EBITA) blev 1.139 millioner 
kroner, hvilket er 27 millioner kroner mere end 
i 2013, medregnet en negativ effekt fra valuta-
kurser på 17 millioner kroner.

”2014 var et godt år for Falck, men vi kan gøre 
det endnu bedre i 2015. Jeg vil dog gerne un-
derstrege, at vores præstation i 2014 er resul-
tatet af den store dedikation fra Falcks medar-
bejdere, der døgnet rundt står klar til at hjælpe 
mennesker i flere og flere dele af verden,” siger 
Allan Søgaard Larsen.

– fra et forretningssynspunkt

SENESTE NYT FRA FALCK GROUP



SIDE 4 FALCK HELP APRIL 2015 SIDE 5 FALCK HELP APRIL 2015

– fra et forretningssynspunkt

Falck er verdens største leverandør af ambulancetjenester og verdens 
største brandslukningsoperatør. Omsætningen steg med 9,2% til 8,7 
millioner kroner. Den organiske vækst var 8,6%, hvilket kommer fra 
vækst i alle Falck-lande og særligt fra et stigende antal kunder i Latin-
amerika, nye ambulancekontrakter i Slovakiet samt et stort antal nye 
brandslukningskontrakter i Belgien, Brasilien, Holland, Portugal, Storbri-
tannien, Tyrkiet og Tyskland. 

Falck er den største udbyder af assistance til biler og husejere i Norden. 
Omsætningen var 3 milliarder, hvilket er på niveau med år 2013 – ef-
ter et år med milde vintre i Norge og Sverige, hvilket resulterer i lavere 
indtægter på grund af den faldende efterspørgsel for bilassistance i de 
to lande. I Sverige lykkedes det Falck at øge antallet af abonnenter på 
vejservice betragteligt, mens Falck solgte en betydelig mængde alarm-
løsninger til norske og danske kunder.

Falck er den førende leverandør af sundhedsydelser til medarbejdere 
i Skandinavien og omfatter mere end tre millioner mennesker. Falck 
og TryghedsGruppen samlede deres sundhedsaktiviteter, og igennem 
samarbejdet har Falck erhvervet sig virksomhederne Previa i Sverige og 
Quick Care i Danmark. Fusionen er reflekteret i stigningen i Healthcares 
omsætning, der er steget med 51,7%, hvilket medfører en omsætning 
på 1,8 milliarder kroner. Stigningen var også resultatet af en stærk orga-
nisk vækst på 11,8%.

Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning til 
offshore-industrien samt andre industrier. På trods af de negative ten-
denser i olieindustrien, er Safety Services’ omsætning vokset med 50 
millioner kroner til 1,4 milliarder kroner. Stigningen kan primært tilskri-
ves åbningen af nye træningscentre og nye tjenester og kurser, hvilket 
udligner det ellers faldende aktivitetsniveau. Ved at introducere kortere 
kurser har Falck trænet flere mennesker i offshore-industrien end no-
gensinde før: 341.800 i 2014 sammenlignet med 300.500 i 2013.

E M E R G E N C Y A S S I S T A N C E 

S A F E T Y  S E R V I C E S
H E A L T H C A R E

Resultaterne i 2014 i Falcks fire forretningsområder:

Hvis du vil læse mere, kan du gøre det 
på falck.com
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Af Niall Rainey

Care Ambulances direktions-
assistent Lori Fisher fortæller om 
sine passioner for arbejdet, 
vandring og en opskrift fra hendes 
bedstemors køkken.

Hvis du besøger Care Ambulance, bliver du 
nok mødt af Lori Fishers venlige smil. Jeg 
fandt hende blandt en masse buketter, bal-
loner og fødselsdagskort og med billeder af 
Cares grundlægger Carl Richardson og Falcks 
grundlægger Sophus Falck i baggrunden. Det 
er Loris fødselsdag, og hun er tilsyneladende 
også en populær dame.

KULTURHJØRNET

Care møder Falck
Lori går meget op i sit arbejde, og hun er 
stolt af Care og hendes mange år i virksom-
heden.

”Det, der gør, at Care skiller sig ud fra 
mængden, er en kombination af dens med-
arbejdere, dens ledelsesstil og den familielig-
nende stemning i virksomheden,” siger hun.

Lori er glad for, at det stadig er tilfældet 
nu, hvor Care er blevet en del af en stor virk-
somhed som Falck. Hun mener, at der er 
lighedstegn mellem Care 
og Falcks værdier og 
kultur. Loris stolthed 
for Care omfavner nu 
hele Falck:

”Jeg tjekker Falck-hjemmesiden hver dag 
for at prøve at følge med i Falck 
Group-nyheder og udviklinger.”

22 års arbejde
Hun begyndte at  
arbejde for 

fødselsdagfødselsdag
med Lori
Til
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Janet's hjemmelavede

æbletærte

Care i 1993 i faktureringsafdelingen, hvor hun 
delte et kontor med fem andre kollegaer (Der 
er mere end 75 i afdelingen nu). Efter at have 
arbejdet i forskellige administrative roller på 
tværs af virksomheden, sidder hun nu i recep-
tionen og hjælper primært med HR-opgaver 
som at hjælpe nye medarbejdere, som hun 
har mødt mange af.

Ved den ene ende af receptionen er en 
væg dedikeret til billeder af og historier om 
kollegaer, der er døde, enten i arbejde eller af 
naturlige årsager. Ifølge Lori bliver en Care-
medarbejder ved med at være en kollega og 
en ven, selv når de forlader virksomheden. 
Hun kender alle deres navne og historier.

”Jeg kan godt lide at hjælpe folk med at 
komme hen til, hvor de skal være. De nye 
medarbejdere, hvoraf nogle kun er 18 år 
gamle, er ufatteligt motiverede. De ved, hvor 
de vil hen med deres liv, og de har en plan for, 
hvordan de kommer derhen. Nogle af dem 
har oplevet ting i deres liv, der leder dem hen 
til at lave denne type arbejde. De er alle om-
sorgsfulde mennesker.”

En dag i Loris liv
Loris arbejdsdag starter klokken syv om mor-
genen med en 30 kilometer lang køretur til 
kontoret. Hun er færdig omkring klokken fire 
om eftermiddagen, hvilket gør, at hun kan nå 
at komme hjem og spise aftensmad med sin 
far og sin mand, før han tager på aftenvagt i 
Disneyland. De har begge fri i weekenderne, 
så de sammen kan dyrke deres fælles hob-
byer, som er vandring og fotografi, i bakkerne 
omkring deres hjem med en imponerende 
udsigt over den nærmeste by.

Det var en fornøjelse at snakke med Lori. 
Det var dejligt at høre om lighederne mellem 
Falck og Cares værdier og kultur, og det var 
inspirerende at møde en så dedikeret kol-
lega. Hun gav mig endda hendes bedstemor 
Janets opskrift på æbletærte.

TÆRTEDEJEN:

Ingredienser:
7 dl mel
3½ dl fedtstof

Våde ingredienser:
1 spsk eddike
¾ dl koldt vand
1 tsk salt
1 pisket æg

Fremgangsmåde: 
Bland de tørre og de våde ingredienser i 
hver deres skål. Hæld derefter de våde in-
gredienser sammen med de tørre ingredi-
enser. Rul dejen ud til to tynde cirkler – én 
til toppen og én til bunden (lidt større). 
Put bunden i en tærteform og pres dejen 
til i formen.

FYLDET:
14 dl æble (Hun anbefaler  
Granny Smith eller  
Golden Delicious)
2½ dl sukker
1 tsk kanel
1 spsk mel

Fremgangsmåde: 
Skræl æblerne og fjern kernehuset. Snit 

derefter æblerne i tynde skiver. Bland alle 
ingredienserne sammen og hæld dem 
i tærteformen, hvor du allerede har sat 
bunden i. Dæk tærten til med den anden 
dejcirkel.

Bag tærten i ovnen ved 200-250 grader 
celsius i 45-60 minutter, indtil dejen er 
gylden.
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Hos Falck Global Assistance leverer vi løsninger til interna-
tionale virksomheder for at skabe en sikrere verden for deres 
medarbejdere, der rejser og arbejder i udlandet.

For at gøre det bruger vi flere af 
de ydelser, som vi har i forvejen: Alt 

fra information og vurderinger om 
specifikke lande til lægetjek, hur-
tig evakuering 24/7, håndtering af 
enkeltsager, sporing af rejsende 
medarbejdere, lægeklinikker og 
krisestyring. Vi styrer det fra vores 
seks alarmcentre i Danmark, Norge, 
Sverige, USA, Indien og Kina. ”Travel 

Risk Management and Assistance”, 
som er tjenestens navn, er også ved 

at blive en del af Falck Groups risikosty-
ringsprogram.

Antallet af rejsende i løbet af 
et år har allerede nået en mil-

liard, hvoraf 150 millioner 
er forretningsrejsende. På 

trods af ny teknologi, der gør det muligt at kommunikere over 
landegrænser, sender flere og flere virksomheder deres med-
arbejdere på forretningsrejser for at udnytte globaliseringen 
og den internationale handel.

Med de øgede muligheder for international forretning 
kommer også flere helbreds- og sikkerhedsudfordringer som 
smittefare, epidemier, trafikuheld, voldelig kriminalitet, terror, 
naturkatastrofer og dårlig luftkvalitet. Blandt politikere, fagfor-
eninger, medarbejdere, virksomheder og andre interessenter 
er der bred enighed om, at det er virksomhedernes ansvar at 
sørge for deres medarbejderes velbefindende, når de arbejder 
udenlands. 

Fordi vi har stor erfaring med at hjælpe mennesker og på 
grund af vores mange kompetencer, mener vi hos Falck, at vi 
er perfekt rustede til at hjælpe rejsende. Vi tager nu hånd om 
mere end fem millioner menneskeliv og håndterer 64.000 sa-
ger om året. Vi forventer, at dette tal stiger væsentligt i 2015.

 
Bo Uggerhøj

CEO, Assistance

DINE HISTORIER, DIT NYHEDSBREV

Falck Global Assistance leverer risikoanalyser og assistance til rejsende

For at slikke salt, tilsyneladende. Robert Sjölander var på vej til arbejde, 
da hans køretur blev midlertidigt afbrudt af disse skønne dyr.

 “På vej til Umeå, mødte jeg disse saltslikkende fodgængere,” skrev 
han på sin Instagram-profil @robbans69

Robert er en 45-årig ambulancesygeplejerske fra Sverige og har 
arbejdet med præhospitale ydelser i 25 år. Han deler jævnligt oplevel-
ser fra sit liv på sin Instagram-profil ved at bruge hashtagget #falck-
people. Og det kan du også komme til.

For at få chancen for at være med i Help, skal du tagge dine  
Instagram-billeder med hashtagget #falckpeople. Du kan også følge  
Roberts profil for at følge med i hans oplevelser.

Hvorfor gik rensdyret 
over vejen?
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