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Fem grunde til at rejse til Finland

Kære kollega, 

Sammen med dig er Falck ved at 
opbygge en organisation, der 
sætter standarder inden for 
vores felt. En organisation, der 
bringer vores fire 
forretningsområder, redning, 
assistance, healthcare og safety 
services, ud til så mange 
samfundslag som muligt; en 
organisation, som bliver set på 
med beundring; et firma vi er 
stolte af. 

Derfor bliver vi nødt til at 
forhindre uetisk opførsel i Falck. 
Aktiviteter, som kan virke 
harmløse til at begynde med, 
kan give bagslag og blive 
skadende for arbejdsrelationer 
og kan få en negativ virkning på 
virksomhedens omdømme og 
økonomi. Derfor har vi oprettet 
en whistleblower-ordning, som 
vi kalder Falck Alert. 

CEO Allan 
Søgaard 
Larsen

SEPTEMBER 2015

Falck har fået en helt særlig ambulance 

LØB FOR LIVET
Hollandske Falck-folk giver en hjælpende hånd til 

velgørenhedsløbet Roparuns kamp mod kræft.
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Du kan bruge Falck Alert - anonymt, 

hvis du foretrækker det - fra forsiden af 

Falcks intranet og læse mere om hvilke 

problemer, du kan anmelde igennem Falck 

Alert. 

Ideelt set skal man gå til sin nærmeste 

leder med sine bekymringer. Men vi forstår 

godt, at der kan være situationer, hvor 

man ikke har det så godt med at gøre det 

på den måde. Det er grunden til, at vi har 

oprettet Falck Alert. 

Kunder, investorer, 

forretningspartnere, leverandører og alle 

vores andre relationer vil selvfølgelig helst 

gøre forretning med en virksomhed, 

der har ry for ærlighed og 

retfærdighed. En 

virksomhed, der spiller efter reglerne. 

Det er alle i Falcks ansvar at sørge for, 

at Falck er en tryg arbejdsplads med en 

sund etik såvel som en forretningspartner, 

man har tillid til. At anmelde forkert, 

ulovlig eller skødesløs opførsel er ikke 

sladder. Det er det rigtige at gøre. 

Så giv endelig lyd, hvis der er brug for 

det. Der er ingen undskyldning for bare at 

se til og tillade, at kollegaer, kunder eller 

patienter bliver dårligt behandlet. Vi skal 

alle arbejde sammen for at sørge for, at 

Falcks fremragende ry bliver ved med 

være førsteklasses.

Bedste hilsner, 

Allan Søgaard Larsen

ET PAR ORD FRA KONCERNCHEFEN

Falck-udstillinger og -konferencer er lige 
blevet en tand mere spændende med 
tilblivelsen af Falcks nye LEGO®-ambulance. 

“Det er et undervisningsredskab, som vi vil 
bruge til fremtidige udstillinger og 
konferencer for at vise en moderne 
ambulances indhold og funktioner,” siger 
Allan Søgaard Larsen. 

Vores nye Falck LEGO®-ambulance vejer et 
ton og er halvt så stor som en rigtig Falck-
ambulance. Og ligesom en rigtig ambulance 
er den udstyret med lys, blå blink og en 
sirene. For tiden bliver ambulancen udstillet 
i LEGOLAND® i Billund. Men hold øjnene 
åbne – måske bliver ambulancen snart 
udstillet tæt på dig. 

255.750 LEGO®-klodser, 1.000 timers 

arbejde og et ønske om at lære folk om 

førstehjælp og sikkerhed. Det er 

ingredienserne bag Falcks nye LEGO®-

ambulance.

Falck har fået en ny 
ambulance



FALCK-FOLKS FORTÆLLINGER
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You'll never Falck alone-holdet. Chris Holtjer (logistik), Dick Keulemans (logistik), Xenia Dijkgraaf (cykelrytter), Robin de Bus (logistik), Geert Meesen (massør), 
Ben de Bus (massør), Jan van der Vliet (løber), Ron Dauthé (løber), Chris Almeida (løber), Gary Morrisson (løber), Ruud Awater (cykelrytter), Elvira de Vet 
(navigator), Wim Roijackers (chauffør), Michel Michon (løber), Lidie van der Minne (løber), Diandra de Wit (løber), Robberty van der Veen (løber), Jeroen Maller 
(cykelrytter), Edwin van der Schelling (cykelrytter), John Kloet (chauffør), Nicole Kloet (navigator), Cees Beerens (buschauffør) og Mathé Koenen (holdkaptajn)

LØB FOR LIVET
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Vores hollandske kollegaer er hvert år med i velgørenhedsløbet 
Roparun, der skal gøre livet lettere for kræftramte.

”Giv liv til dagene, når der ikke kan tilføjes flere dage til livet.” Sådan lyder Roparuns motto. I de sidste syv år har Falck-
kollegaer fra rundt omkring i Holland deltaget i Roparuns kamp for at samle penge ind til kampen mod kræft. Falck-
folkene hjælper til med alt fra at indsamle donationer til at organisere teambuilding-øvelser. You’ll never Falck alone’s 
(Falck-holdets navn) nuværende kaptajn Mathé Koenen fortæller, hvordan det hele startede. 

Hvad inspirerede jer til at starte ’You’ll never Falck alone’? 
“I 2001 havde Roparun-holdet fra Diergaarde Blijdorp (Rotterdam Zoo) brug for transport. Et af deres medlemmer 
vidste, at Nutec (Nu FSS Holland) havde en bus og spurgte derfor direktør Jan Hart om lov til at låne bussen. Jan Hart 
gik med til det, og en af buschaufførerne fra Nutec - John de Winter - blev en del af teamet som chauffør. 

Bijdorp-teamet blev sponsoreret af Nutec indtil deres sidste løb i 2008. Efter det ville Nutec, der nu hed Falck Holland, 
stadig gerne have et hold. En række medarbejdere dannede derfor et hold med John de Winter i spidsen, og holdet fik 
navnet You’ll never Falck alone. Desværre blev John i år ramt af kræft. Faktisk fik han en uge før dette års Roparun 
kemoterapi for første gang.



Støt holdet ! 
Du kan kontakte holdleder Mathé Koenen på m.koenen@falck.nl; besøge You’ll never Falck alone på Facebook: 

www.facebook.com/youllneverfalckalone eller på deres hjemmeside: http://www.youneverfalckalone.nl/

SIDE 5 FALCK HELP SEPTEMBER 2015

Hvad er Roparun? 

Roparun er et stafetløb på omkring 520 kilometer fra Paris og 560 
kilometer fra Hamborg til Rotterdam, som deltagere klarer som et 
hold for at samle penge ind til mennesker, der lider af kræft. Eller 
som løbsarrangørerne selv kalder det: Et eventyr for livet. 

Et Roparun-hold består af maksimalt otte løbere, der hver løber 
gennemsnitligt 65 kilometer, hvilket er et godt stykke længere end 
et maraton. Et hold skal også have mindst to cykelryttere og en 
gruppe mennesker, der fungerer som støtte. Det indebærer blandt 
andet chauffører, læger og kokke. De forskellige hold er selv 
ansvarlige for at udfylde de forskellige roller, og holdene består 
typisk af omkring 25 personer. 

Du kan finde mere information på : www.roparun.nl På banneret står der ”John, Go for it!” for at bakke op 
om John de Winter, der fik diagnosticeret kræft i år. 
Billede af Ton van der Heiden.

Hvad er jeres mål? 
“At samle penge ind til kampen mod 
kræft er alles mål. At løbe sammen er 
fint, men behovet for at støtte op om en 
god sag er vores primære motivation. 
Roparun donerer penge til projekter, der 
hjælper kræftpatienter og hjælper dem med at 
gøre livet mere tåleligt. Vi tror på deres sag og 
er glade for at kunne hjælpe. I løbet af de syv år, 
hvor vi har været med, har vi samlet set indsamlet 
mere end 2,2 millioner kroner!” 

Udover selve løbet, hvilke aktiviteter deltager I ellers i? 
“Holdet samler penge ind på forskellige måder. For eksempel 
samler Edwin van der Schelling selv donationer ind. Faktisk 
lykkedes det ham at samle mere end 130.000 kroner ind sidste 
år. Nogle på holdet underviser i sikkerhedskurser, så de 
organiserer teambuilding-øvelser i vores svimmingpool. I år solgte 
Falck Maasvlakte gamle computere på auktion Vi gør allesammen, 
hvad vi kan for at samle penge ind. Alle deltagerne er frivillige, så alle 
pengene går direkte til Roparun.” 

Hvad har været det mest mindeværdige Roparun? 
“Det mest mindeværdige løb var i år af flere forskellige årsager. Sidste år døde vores tidligere kaptajn af kræft, og i 
år fik vores første holdkaptajn konstateret kræft, så han ikke kunne deltage. Under løbet var han på hospitalet for at 
blive behandlet. En del af ruten går forbi hospitalet, og mållinjen var ikke langt væk, så nogle af holdmedlemmerne 
besøgte ham under løbet. Det var meget følelsesladet for os alle.” 

Jan van der Vliet og Jeroen Maller
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TIPS FRA HEALTHCARE

Kend din 
kerneopgave  

og tænk i ’to-do’- og 
’not-to-do’-lister. 

Strukturer din dag 

Sæt tid af til at svare 
på beskeder og tid til 

ikke at svare på noget 
som helst.

Skemalægning er 
vigtigt  

Saml og sorter dine 
opgaver i bidder. Brug 

en kalender til at 
markere, hvornår du 
skal lave en bestemt 

opgave.

Fokuser på de 
svære problemer 

først  

– Så får du mere 
energi til at klare de 

mere overkommelige 
opgaver

At forbedre sin produktivitet er 
lettere sagt end gjort. Tit gør 

mentale barrierer og dele af ens 
omgivelser det svært at ændre sine 
gamle vaner og ineffektive tilgang 
til problemer og opgaver. Her er et 
par tips til at blive en mere effektiv 

medarbejder.

Husk at tage pauser 

Det genoplader din 
hjerne at tage korte 

pauser i løbet af dagen, 
så du kan arbejde mere 

effektivt.

Minimer forstyrrelserne 

Prøv at minimere forstyrrelser som 
emails, telefonopkald, sociale medier, 

forstyrrelser fra kollegaer og så videre. 
Undersøgelser viser, at det tager op til 

15 minutter at få fuldt fokus, efter 
man er blevet distraheret.

Mind dig selv om, hvad du 
har udrettet 

 At lave en liste, over hvad du 
har klaret i løbet af dagen,  

giver dig en følelse af at have 
været produktiv.

EN GLAD MEDARBEJDER ER EN PRODUKTIV MEDARBEJDER

Falck Healthcares chefpsykolog Annette Gaard giver tips til, hvordan man kan blive mere 
produktiv i arbejdet.
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KULTURHJØRNET 

Sara Forss startede med at arbejde for Falck i 2007. Hun arbejder i den medicinske afdeling i 
Falck i Helsinki sammen med tre andre fuldtidsmedarbejdere. De tager sig af udlændinge, når de 
kommer til Finland. De organiserer lægetider for dem, oversætter deres journaler og hjælper dem 
til tider tilbage til deres hjemland. 

Der er ofte sproglige vanskeligheder i at møde folk fra så mange forskellige lande. Det er dog ikke 
et problem for Sara, der snakker finsk, engelsk, svensk, tysk og en smule fransk, spansk og tyrkisk. 

“Det er en af de mange ting, som jeg elsker ved mit job. Jeg får mulighed for at snakke så mange 
forskellige sprog,” siger hun.

Saunaen 
 
Vi finner elsker saunaen. Finland er 
det land i verden, der har flest 
saunaer per person. At tage i 
saunaen er en vigtig del af (næsten) 
enhver finnes liv. Det er en god 
måde at geare ned og slappe af. 
Man kan endda dyrke yoga i 
saunaen i Finland! Faktisk er der et 
gammelt finsk ordsprog, der lyder: 
”Hvis en syg person ikke kan kureres 
af tjære, ånder eller saunaen, så dør 
man”.  

Den rene luft og naturen 
 
Man kan næsten ikke finde renere vand og luft end i Finland. I Finland 
praktiserer vi Allemandsretten, der går ud på, at alle kan færdes og 
bruge naturen – selvfølgelig med respekt. For eksempel kan man 
tage i skoven og frit samle bær og svampe, svømme og vaske sig i 
havet, søerne og floderne og frit slå sit telt op, hvor som helst i 
landet. 

Finlands skæve sider 
 
Vi elsker at svømme i frosne søer i løbet af vinteren. Vi skærer hul i isen og 
dypper os i det iskolde vand. Vi er også vært for verdensmesterskaberne i 
koneløft. Den officielle rute er 253,5 meter lang og byder på løb i sand, vand og 
har et par forhindringer undervejs. Vi fandt også på verdensmesterskaberne i 
mobiltelefonkast samt verdensmesterskaberne i luftguitar. Vi skal selvfølgelig 
heller ikke glemme vores sprog – finsk er et af de sværeste sprog at lære. Det 
længste ord, vi har, er epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän, som 
betyder noget i retning af: ”Ikke engang igennem hans/hendes/dens mangel på 
organisation, skulle man tro.” 

Julemanden 
 
Vores allesammens julemand bor i Finland. Han kommer 
oprindeligt fra Korvatunturi, men bor nu i Rovaniemi, hvor man 
kan besøge ham året rundt.
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Otte år i Falck

Finske heavy metal-
bands 

Mine favoritter er 
Amorphis, Nightwish, 
Apocalyptica (Klassisk 
cello-musik kan sagtens 
være heavy metal), HIM 
og Children of Bodom. 

ting du bør vide om5
Finland



Help er Falcks internationale 
newsletter for Falck-medarbejdere. 

Chefredaktør: 
Frederik Madsen, Falck, 
tel. +45 4043 0250 

Redaktør: Jedediah Morales, Falck 

Kommentarer og forespørgsler 
sendes til newsletter@falck.dk 

Oversat af: 
Peter Miles (peter.miles@falck.dk) 

Grafisk produktion: 
Ignatius Kusuma, Falck

Ingredienser: 
• 2 spsk smør 
• 2 porrer i tynde skiver 
• 8 dl vand 
• 7-8  kartofler, skrællet og 

skåret i 2,5 cm tykke skiver 
• 2 gulerødder 
• 1 laurbærblad 
• ¼ tsk sort peber 
• 1½ tsk salt 
• 500 g frisk laksefilet uden 

skind og ben i 2,5 cm tykke 
skiver 

• 2 dl piskefløde 
• 3 spsk frisk dild, hakket 

Instrukser: 
1. Varm 1 spsk smør i en gryde 

ved jævn varme 
2. Sautér porrerne i 5 minutter, 

indtil de bliver bløde 
3. Tilføj vandet og 

laurbærbladet 
4. Tilføj kartofler, porrer, 

gulerødder, salt og peber 
5. Lad blandingen simre i 15 

minutter under omrøring, 
indtil kartoflerne og 
gulerødderne næsten er 
færdige 

6. Put laks, piskefløde og dild i 
og lad det simre i yderligere 
fem minutter 

7. Tilføj den sidste spsk smør og 
rør suppen, indtil smørret er 
smeltet 

8. Find laurbærbladet og smid 
det ud 

9. Smag suppen til 
10. Server med rugbrød og tilføj 

mere dild efter behov 

Lohikeitto  
(Laksesuppe)

…og nogle gange går det galt - særligt under verdens hurtigste 
grusvejsrally. 

Når en bil får lidt for meget fart på i Neste Oil Rally i Finland, er 
vores kollegaer fra Hinaus-Team Oy klar til at hjælpe. Neste Oil 
Rally, der er kendt som Grand Prix’et på grus, er det hurtigste løb i 
verdensmesterskaberne i rally. Det bliver kørt på brede, glatte 
grusveje med dårligt udsyn og store hop. 

Dette Instagram-opslag fra @hinausteam viser vores kollegaer Villa 
og Rauno, der er ved at bugsere en bil, der er kørt galt i løbet. 

Billedteksten er “Fredagshumør: En travl weekend for 
bugseringsholdet! #hinausteam #falckpeople #rallyfinland 
#rallyvibes #towlife #towtruck” 

INGEN 
FARTGRÆNSE

#FALCKPEOPLE

Udgivet af: 

Falck Danmark A/S 

Polititorvet 

1780 Copenhagen V 

Denmark
Det er ikke tilladt at bruge dele af 

materialet fra Help uden tilladelse fra 
redaktøren.
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