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Kære kolleger,

De seneste 12 måneder har 
været usædvanlige i Falck. 

Prisen på en tønde olie er 
faldet fra 100 dollars til under 
50 dollars, og det har påvirket 
vores træningsaktiviteter rundt 
omkring i verden, eftersom 
olie- og gasbranchen har skåret 
ned på aktiviteterne, og nærm-
est er gået helt i stå. En sådan 
opbremsning har konsekvenser 
for alle branchens selskaber, 
men det er jo ingen trøst for 
os i Falck. Ledelse og medar-
bejdere rundt omkring i verden 
har i perioden arbejdet hårdt 
for at tilpasse ressourcerne 
på centrene. Vi har aftalt, at 
der er medarbejdere på orlov, 
nogen har fundet nye jobs, 
men vi har ikke kunnet undgå 
afskedigelser også. Desværre er 
der ikke udsigt til forbedring i 
branchen før i 2017.
.

FALCK I 
BENIN Falck og BØRNEfonden arbejder sammen 

om at nedsætte mødredødeligheden.
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ET PAR ORD FRA KONCERNCHEFEN

I Region Syddanmark har Falck har 
været leverandør af en fast og pålidelig 
ambulancetjeneste. Efter en kontroversiel 
udbudsrunde overdrog Falck natten til 
tirsdag 1. september ambulancekørslen i 
Region Syddanmark. Alle i Falck har været 
mærket af det her, og jeg var også på besøg 
på Falck-stationen i Odense for at køre med 
på de sidste ambulanceture samt for at give 
vores medarbejdere en stor tak for den flotte 
indsats, de har leveret i regionen igennem 
mange år. Min aften blev meget bevæget, og 
det var, som om vejrguderne kommenterede 
overdragelsen, for omkring midnat, da jeg 
kørte med på den sidste tur, var der lyn og 
torden og voldsom regn. Vi føler stadig et 
stort ansvar for de folk i regionen, som vi har 

tjent i så mange år, og selvom vi på nogle 
områder føler os uretfærdigt 

behandlet, så træder vi 
gerne til, hvis den nye 

operatør af den ene eller den anden grund 
må give op.

I USA har Falck fået sit helt store gennem-
brud på ambulancetjenesten. Vi har vundet 
tre meget store udbud, dels i Orange County 
ved Los Angeles, Salem City i Oregon og City 
of Aurora i Colorado. Samlet set vil de nye 
kontrakter give en omsætning på mere end 
50 millioner dollars og en stort antal nye kol-
leger. 

I Catalonien igangsætter Falck VL sine 
nye kontrakter i oktober og november 2015, 
og samlet set stiger vores aktivitet i Spanien 
med mere end 40 millioner euro og næsten 
tusinde nye medarbejdere.

Det er i sandhed en dramatisk periode, vi 
gennemlever i Falck, med både store glæder 
og stor bekymring.

Allan Søgaard Larsen

>

Jeg har arbejdet for Falck i 15 år, og min familie har rejst en del i USA. I løbet af de rejser har vi set masser af ambulancer og brand-
biler, men ingen af dem har båret Falck-logoet. Det har altid været en drøm for mig at se én i udlandet, så på denne tur var jeg fast be-
sluttet på at se én – uanset hvad det måtte tage. Vi havde planer om at besøge Falck i San Diego, men på en eller anden måde mistede 
vi kontaktoplysningerne på den kollega, som vi skulle mødes med.

Da vi ankom til San Francisco i Californien, havde vi stadig ikke set en Falck-ambulance. Med kun få dage tilbage af rejsen begyndte 
jeg at tænke, at det ikke ville ske. Heldigvis tog jeg fejl.

En dag var vi ude at købe ind, og da jeg var ved at hente en indkøbsvogn, så jeg en Falck-ambulance køre forbi. Jeg løb med det 
samme ind i supermarkedet og fortalte det til min familie. Vi droppede indkøbsturen og besluttede os for at følge efter ambulancen. 
Heldigvis havde ambulancen stoppet lige rundt om hjørnet for at aflevere 
en patient på et plejehjem. Jeg var så spændt. Jeg tog endda en masse 
billeder af ambulancen, mens vi ventede udenfor.

Øjeblikkelig forbindelse
Da vores to kollegaer kom ud, introducerede vi os og fortalte dem vores 
historie. De var ligeså glade for at møde os! De syntes, det var sjovt, at vi 
havde fulgt efter dem, og at vi kom fra Danmark. Tilfældigvis havde de 
talt om Danmark den anden dag. De kendte Falcks historie virkelig godt 
– selv grundlæggeren Sophus Falck. De fortalte os, hvor glade de var for 
at arbejde for Falck. De fortalte os endda, at Falck havde ry for at have 
nogle af de bedste arbejdsvilkår i den amerikanske ambulanceindustri.

Min drøm om at se en Falck-ambulance i udlandet gik endelig i opfyl-
delse – selvom det involverede en smule stalking. Hvad kan jeg sige – jeg 
er bare virkelig stolt af at være en del af Falck.

Med venlig hilsen,

Nikolaj

DRØMMEFERIEN
Indsendt af Nikolaj Bisgaard, fra driftcenter øst i Smørum 
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Når det kommer til brugen af informationsteknologi - eller 
IT, som det normalt kaldes – og at tænke ud af boksen for 
at fastholde Falcks stærke forretningsposition, har Falck 

informationsdirektør (CIO) Torben Ruberg følgende mantra:
”Det handler om at være villig til at tage chancer og turde 

undersøge de digitale muligheder, hvis vi vil styrke Falck-
forretningen endnu mere ved hjælp af digital innovation. Hvis vi 
vil være stærke i den digitale verden, bliver vi nødt til at tage 
chancer og acceptere, at fejl er en del af læringsprocessen,” 
fortæller han.

Den rigtige retning
“Vi må acceptere, at IT kører i forskellige hastigheder. Vi skal 
både have en fod på speederen og en fod på bremsen. Vi skal 
trykke på speederen for at være på forkant og få det meste ud 
af mulighe-derne for at styrke Falck med teknologiske løsninger. 
Samtidig skal vi holde en fod på bremsen for at beholde den 
sikkerhed, som vi har,” forklarer Torben Ruberg.

I juni blev Torben Ruberg kåret til årets CIO i Danmark.
“Nomineringen alene viser, at Falcks tilgangsvinkel til IT er 

holdbar, og at vi har valgt den rigtige retning,” siger han. 

IT er en del af produktet
IT skal ikke blot være til for at understøtte virksomhedens 
daglige processer i form af eksempelvis mails, mener Torben 
Ruberg.

“IT skal være en del af det produkt, som vi giver vores kunder, på 
samme måde som plastre er en del af vores førstehjælpskasser,” 
siger han.

Ifølge Torben Ruberg behøver Falck ikke altid at spille sikkert, 
men i stedet være åbne for at undersøge nye muligheder. Han 

siger, at hvis vi vil være foran vores konkurrenter, må vi ikke være 
bange for, at vores nye digitale forretningsmodeller er skadelige 
for virksomheden.

“Hvis vi ikke er modige nok til at søge udvikling og afprøve 
nye muligheder, vil andre virksomheder højst sandsynligt sørge 
for, at vi taber kampen om kunderne og markedet,” siger han.

Fundamentet skal være i orden 
Torben Ruberg forklarer, at hvis fundamentet er i orden, giver det 
mulighed for at fokusere på at teste nye, innovationsmuligheder 
i områder, hvor vi kan tillade os at tage en chance.

I løbet af det seneste år har Falck IT etableret en afdeling, 
der ene og alene fokuserer på digital udvikling. I denne afdeling 
skal vores kollegaer tænke tanker, som andre måske ikke tør at 
tænke og forsøge at bruge dem i Falcks forretning. 

”Vi ser store muligheder i at bruge teknologi som et redskab 
til at hjælpe Falck til at blive en endnu større virksomhed. Vi skal 
være villige til at tage de chancer, der giver os mulighed for at 
bruge IT strategisk og aggressivt til at nå vores mål,” lyder det 
fra Torben Ruberg.

Falck Group CIO Torben Ruberg fortæller, hvor vigtig IT er i forhold 
til at tænke nyt og udvikle Falcks forretning

Vi skal turde tage chancer

”Digital innovation er et nøglebegreb, når 
det kommer til at styrke Falcks forretning”
Torben Ruberg, Falck Group CIO 

På væggen bag Torben Rubergs skrivebord i Falck-huset er 
ledelsesstrategien vist i ord og billeer. I sin helhed forklarer væggen, 
at IT skal være en væsentlig del af Falcks værdikæde.



Falck og BØRNEfonden 
bekæmper mødredødelighed
Falck samarbejder med BØRNEfonden om at nedbringe dødelighed blandt mødre i det 

vestafrikanske land Benin. 

Projektleder Hanne Vejs med lokale i Benin.

E
n sprudlende kultur, en overvældende natur og fascinerende 
traditioner er alt sammen med til at beskrive Benin. På 
trods af en god infrastruktur på sundhedsområdet er 
mødredødelighed under fødsler stadig et stort problem i 

landet. I år er Falck gået sammen med BØRNEfonden om at uddanne 
sundhedspersonale i Benin.

Mod en bedre sundhed
Målet med det to år lange projekt er at gøre fødsler sikrere og som 
resultat reducere antallet af dødsfødsler i Benin. Det gøres ved at 
uddanne sundhedspersonale i landet og ved at opgradere deres 
sundhedsklinikker. Falck bidrager til at uddanne underviserne. I 
alt skal 25 læger, jordmødre og sygeplejersker uddannes, så de 
kan undervise cirka 160 ansatte på små sundhedsklinikker i otte 
landkommuner i Benin. 

Ud over indsatserne på sundhedsklinikkerne vil der også blive 
givet kurser i mor-barn-sundhed og førstehjælp efter samme model, 
hvor Falck uddanner 25 lokale undervisere, som siden skal uddanne 
op mod 600 mænd og kvinder i førstehjælp og mor-barn-sundhed. 

Vigtigt at forstå kulturen
Vores kollega Carsten Kastbjerg Madsen har været involveret fra 
projektets begyndelse. Han fortæller om sine oplevelser:

”Fra min allerførste tur til Benin, fandt jeg ud af, hvor vigtigt det 
var at forstå og respektere den beninske kultur og måde at tænke 
på. Vi brugte den viden, da vi planlagte og kørte kurserne. Min 
oplevelse var, at de lokale var meget ivrige for at lære, da de kunne 
mærke, at deres måde at leve på blev respekteret,” siger han.
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Deltagerne i kurserne er alt fra jordmødre til 
sygeplejersker til andet sundhedspersonale med forskelligt 
uddannelsesniveau.

“Vores primære opgave er at give dem nogle redskaber 
og at hjælpe dem til at sprede deres viden,” fortæller 
Carsten Kastbjerg Madsen.

”Da jeg rejste tilbage til Benin for at se kurserne, var jeg 
glad for at se, at de lokale holdt fast i konceptet, selvom 
de nogle gange skulle håndtere forskellige religioner og 
kulturer. Det var en meget positiv oplevelse,” fortæller 
Carsten Kastbjerg Madsen.



Forestil dig et skib på størrelse med en skyskraber, der sejler på åbent hav i ugevis. Hvad hvis noget går galt? I mere end 30 
år har Falck i Holland haft et såkaldt Emergency Response Team (ERT), som er en gruppe brandbekæmpelseseksperter, der 
regelmæssigt rejser rundt omkring i verden for at hjælpe mennesker på skibe og på land. Dette års redningsaktioner var en 

udfordring, da flere af nødssituationerne opstod samtidigt. Der var tre ulykker i april, én i maj og to i juli. Vores kollegaer blev virkelig 
sat på prøve. Prøve som de selvfølgelig bestod. 

FALCKS NAVY SEALS
 Fem skibe, hundredvis af passagerer, millioner af containere, 

 talrige brande og ét Falck-redningshold. 

Passagerskib M/V Sorrento

Hvad : Brand
Hvornår : 28. april 2015 – nu (midten af september)
Hvor : 27 kilometer fra Mallorca, Spanien
 
En brand brød ud på bildækket af et passagerskib 
med 156 mennesker ombord. Den spanske regering 
sørgede for helikoptere og redningsbåde. Andre 
nærliggende skibe hjalp til, og alle blev sikkert 
evakueret.

Da der blev sendt bud efter Falck ERT, blev der 
kaldt medarbejdere fra Danmark og Belgien til, da 
redningsholdet var i Mauritius. I løbet af de første par 
dage bestod arbejdet primært af at få slukket ilden. Den 
12. maj blev kontrakten med bjærgningsvirksomheden 
nedgraderet til ’overvågning’, så kun tre kollegaer 
blev ombord og sørgede for, at alt foregik sikkert 
under aflæsningen af det brændte køretøj og 
myndighedernes eftersøgning. I september var 
arbejdet på skibet stadig ikke afsluttet, men kun to af 
vores kollegaer blev for at holde øje.

M/V Maersk Londrina containerskib

Hvad : Eksplosion og brand
Hvornår  : 25 April 2015 – 25 Maj 2015
Hvor : Omkring 180 kilometer fra Mauritius i det indiske 

ocean
 
Da containerskibet sejlede fra Malaysia til Brasilien, 
udbrød der brand i en af containerne. Da det ikke lykkedes 
for besætningen at slukke ilden, blev der ringet efter 
bjergningsvirksomheden Svitzer. Derefter blev der sendt 
bud efter Falck ERT.

Den første vurdering viste, at branden var for omfattende, 
til at skibets eget brandbekæmpelsesudstyr kunne slukke 
den. Derfor blev der fløjet udstyr og iltmasker til skibet. Da 
branden var slukket, sejlede skibene til Sydafrika, hvor de 
beskadigede containere blev læsset af.

 Vidste du… at Hanjin Green Earth-skibet kan have ligeså meget last 

 med som omkring 742 Boeing 747-fly eller 7.647 lastbiler. 
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M/V Hanjin Green Earth containerskib

Hvad : Containerbrand
Hvornår : 1. maj 2015 – 20. maj 2015
Hvor : Suez-kanalen, Egypten
 
Da skibet sejlede igennem Suez-kanalen, brød en brand ud i 
containerne på dækket. På grund af de andre ERT-aktioner 
var der kun tre af Falcks ERT-folk til rådighed.

Branden startede efter en eksplosion. ERT og 
bjærgningsfolkene arbejdede uafbrudt i 24 timer for 
at kontrollere branden. De havde travlt med at slukke 
containerbrandene i en hel uge. Da containere bliver 
stablet, var nogle af dem meget svære at nå. Vores 
kollegaer måtte endda bore huller i skibets dæk og lave 
huller i nogle containere for at kunne slukke ilden. Derfor 
var det en meget udfordrende opgave for vores kollegaer.

M/V Kamala containerskib

Hvad : Stor containerbrand
Hvornår : Juli 2015 – 3. august 2015
Hvor : Østkinesiske hav omkring 400 kilometer vest for den 
       japanske ø Kuchinoshima

Skibet brændte stadig, da vores kollegaer nåede frem. 
Containerbrande er komplicerede, fordi lasten kan 
indeholde farligt gods. Derudover var der risiko for, at 
området ville blive ramt af en tyfon. Derfor måtte skibet 
blive ved med at sejle under brandslukningsarbejdet for at 
komme til sikre farvande.

M/V Maersk Seoul containerskib

Hvad : Eksplosion og brand
Hvornår : 19. juli 2015 – 1. august 2015
Hvor : Hormuzstrædet (Forenede Arabiske Emirater) 
 
De indledende undersøgelser viste, at branden var 
forårsaget af eksplosioner i nogle containere med farligt 
gods (HazMat). Vores kollegaer blev bedt om at hjælpe til 
med brandbekæmpelsen og håndteringen af det farlige 
gods. Da de nåede frem, kontrollerede en bugserbåd 
branden med vandkanoner, mens besætningen stadig var 
ombord. ERT slukkede brænden i løbet af tre dage, men 
kemikalierne spredte sig ud over hele skibet. Der skete 
en kemisk reaktion mellem containerne og vandet, hvilket 
gjorde redningsaktionen til en HazMat-operation.
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F rankrig er et land, der af mange 
er kendt for dets kultur, musik, 
kunst, mad, vin og historie. Men 

mange besøgende ignorer ofte det, der 
ligger uden for Paris’ mure og overser 
smukke franske provinser – som Alsace. 
Med grænser mod Schweiz og Tyskland, 
ligger den nordøstfranske Alsace-region i 
hjertet af Europa, og kulturen og køkke-
net har både franske og tyske præg.

Vores kollega Cristophe kommer fra 
den alsaciske by Saint-Marie-aux Mines, 
hvor der kun bor omkring 5.000 men-
nesker.

“Den virker måske lille, men den er 
vært for en masse sjove og usædvanlige 
events. Såsom den europæiske patch-
work-samling for quiltningentusiater 
såvel som Sainte-Marie-aux-Mines’ mine-
ral- og ædelstensshow for fans af de dyre 
sten. Vi har også en gammel sølvmine og 
en enorm skov,” tilføjer han.

Arbejder for Falck
Cristophe arbejder som brandmand ved 
Maurice-Lemaire-tunnelen, der med sine 

6.872 meter er en af de længste vejtun-
neller i Frankrig. På sine 12-timers vagter 
laver han blandt andet syn af køretøjer, 
træning, inspicering af tunnelen, vedli-
geholdelsesarbejde og selvfølgelig red-
ningsaktioner.

“Jeg er stolt af mit job. Jeg elsker 
sport og at hjælpe andre mennesker, så 
mit arbejde giver mit liv mening,” siger 
han.

 “I forhold til Falck, er det en stor 
fornøjelse at arbejde for så stor en virk-
somhed, der laver så meget forskelligt 
overalt i verden. Det giver en masse 
arbejdsmuligheder i forskellige lande og 
forskellige forretningsområder,” forkla-
rer han.

Et stolt folk
Blandt nogle mennesker eksisterer der 
en fordom om, at franskmænd er arro-
gante. Det mener Cristophe naturligvis 
ikke.

“Nogle mennesker tror måske, at vi fø-
ler os overlegne, men det gør vi ikke. Vi 
er bare stolte af at være franske,” siger 
han.

Ofte er fordomme jo bare fordomme, 
og med en kultur så rig som den franske, 
er der helt bestemt en masse at være 
stolt af.

“Jeg er stolt af historien og kulturen i 
hele Frankrig, og jeg er glad for at kunne 
dele den stolthed med de millioner af 
besøgende, der hvert år kommer til 
Frankrig. Som sportsentusiast er jeg også 
stolt af mine landsmænds præstationer 
i mange forskellige sportsgrene,” siger 
han.

Når det kommer til traditioner, elsker 
Cristophe dem, der giver anledning til, at 
familierne kan samles.

“Mine yndlingstraditioner er Bastille-
dagen (Frankrigs nationaldag), jul og på-
ske,” siger Cristophe og tilføjer:

“Jeg elsker at tage til julemarkedet”.
Som en tradition med inspiration fra 

blandt andet Tyskland og det østlige 
Frankrig er julemarkeder endnu et ek-
sempel på Alsaces alsidige kultur, som 
også kan spores i køkkenet. Gå videre til 
næste side for at se opskriften på et ty-
pisk alsacisk ret.

Vores kollega Cristophe Schwoertzig giver et indblik 
i fransk kultur og den smukke Alsace-region i det 
nordøstlige Frankrig.

Alsace 
I hjertet af Europa

Kaysersberg, Alsace fra luften.
Billede af Micagoto (Kilde: Flickr) 

>
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Sweet home
Alabama

GROUP HUMAN 

REL ATIONS AND 

CORPOR ATE CULTURE

”Fangede et billede af en smuk solnedgang, mens jeg arbejdede i Mont-
gomery, Alabama." #careambulance #falckpeople #ems #sunsets

Justin Oats, paramediciner

Tuskegee, Alabama, USA

Hvad er din Falck-fortælling?
Del din Falck-fortælling gennem de gratis smartphone-apps Instagram og Twitter. 
Følg profilen @falckpeople og kom i kontakt med kollegaer fra overalt i verden.

Vil du have dit billede i Help?
Brug hashtagget #falckpeople med dine opslag og få chancen for at få netop dit 
opslag i Help.

INGREDIENSER

•  4 tykke skiver bacon
• 1½ kg drænet sauerkraut
• 12 små røde kartofler, 

skrubbede og halverede
• 1 stort løg i tynde skiver
• 2 laurbærblade
• 8 enebær
• 1/8 tsk nellike
• 1 tsk koriander
• Peber
• 3 hvidløgsfed
• ½ kg skinke i 8 skiver
• 4 knockwurst, skåret i 

kvarte
• 4 bratwurst, skåret i kvarte
• 1 stk pilsner (1/3 liter)

INSTRUKSER

1. Hvis du tilbereder retten i ovnen, så forvarm 
ovnen til 95°C.

2. Tilbered bacon på panden ved jævn varme, 
indtil fedtet er smeltet fra, og baconen 
næsten er helt sprød. Det tager omkring 10 
minutter. Gem fedtet og læg baconen til tørre 
på køkkenrulle. 

3. Put sauerkrauten i en skål og smuldr den 
afkølede bacon på toppen. Sæt skålen til side.

4. Varm baconfedtet op igen til jævn varme i en 
gryde. Put kartoflerne i og steg dem under 
omrøring, indtil de er lysebrune. Tilføj løg og 
steg i fem minutter. Fjern derefter panden fra 
varmen og hæld blandingen i et ovnfast fad.

5. Put halvdelen af sauerkrauten ned i fadet 
med løg og kartofler og bland det hele 
sammen. Bland laurbærblade, enebær, 
nellike, koriander, peber og hvidløg sammen 
i en lille skål og drys halvdelen i fadet. 
Fordel skinkeskiverne og pølserne i fadet, 
og tilsæt derefter resten af sauerkrauten og 
efterfølgende resten af krydderiblandingen. 
Hæld øllen over, sæt låg på og bag i ovnen i 4 
– 4½ timer. Server det varmt. (Du kan dække 
det til og gemme det i køleskabet i op til tre 
dage.)

 Alsacisk 
 Sauerkraut 

Photo af Ewan Munro (kilde: Flickr)
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