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Kære kolleger

’If I can make it there, I’ll make 
it anywhere’. Sådan sang 
Frank Sinatra om det at erobre 
den største scene i sangen 
’New York, New York’. Mange 
andre – kunstnere, topatleter, 
forretningsfolk – har siden 
delt Sinatras syn, når det 
gælder succes i USA, og Falck 
er ingen undtagelse. Også på 
ambulanceområdet er USA det 
største og det sværeste marked 
at slå igennem på. Men det er 
ikke desto mindre det, der er 
lykkedes for Falck. For nylig 
vandt vi endda kontrakter i 
Orange County i Los Angeles, 
Salem City i Oregon og Aurora i 
Colorado, og flere er kommet til.

>

VORES NYE 
TV-STJERNER

Vores svenske kollegaer Pelle, Sophie og Benny er med i et tv-program om vejhjælp
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ET PAR ORD FRA KONCERNCHEFEN

I USA driver vi i dag en meget 
velfungerende forretning med solidt 
vækstpotentiale, og vi er ikke kommet 
sovende til det. Det er en position, som 
Boo Heffner og hans dygtige team har 
knoklet hårdt for at opnå. Vi har ikke fået 
noget forærende på et svært, kompetitivt 
marked som det amerikanske, hvor 
det at være en international operatør, 
hvis rødder tilmed ligger dybt begravet 
i den skandinaviske velfærdsstat, ikke 
nødvendigvis er et positivt udgangspunkt.  

Når det er lykkedes i USA – og talrige 
andre steder i verden – handler 

det først og fremmest 
om, at Falck-brandet 

forbindes med høj 
kvalitet. På et 

amerikansk marked, hvor man er vant til 
de mest avancerede sundhedsløsninger, 
og hvor sundhedsforskningen er længst 
fremme, vinder man intet ved blot at 
levere det, alle de andre også leverer. Falck 
går aldrig på kompromis med kvaliteten 
i vores løsninger, og vi anstrenger os for 
at levere en service, der kvalitetsmæssigt 
slår de andre. Det er derfor, vi kan ’make it 
there’. Fordi vi er de bedste til det, vi gør. 
Og det er vi kun, så længe vi er bevidst 
om, at vi konstant skal forbedre os for at 
bevare den position.

 
Allan Søgaard Larsen

>

I løbet af mit besøg i Astana, som er hovedstaden i Kasakhstan, får jeg 
muligheden for at snakke med vores cheflæge Aizhan om hendes arbejde i 
vores klinik i byen.

Aizhan fortæller, at hun er den tredje generation i hendes familie, som 
blev læge. Siden hun var en lille pige, har hun haft lyst til at hjælpe andre 
mennesker, særligt de der er svage og ikke kan tage sig af sig selv. Hendes 
forældre plejede kriminelle, og nu bruger Aizhan sin fritid på at arbejde på 
et børnehjem.

Aizhan er ikke så glad for at være centrum i samtalen, men efter at jeg 
har spurgt hende flere gange, hvad der driver hende, fortæller hun om sin 
empati for andre mennesker. 

“Inden for vores fag hjælper man alle. Man tager ansvar og tænker ikke 
på, om personen har gjort noget rigtigt eller forkert. Man hjælper bare 
andre mennesker.”

Jeg spørger også Aizhan, hvorfor hun arbejder i en privat klinik i stedet 
for et offentligt hospital.

 “I klinikken har jeg mere tid til mine patienter. Lønnen er ikke alt. Der er 
en meget god stemning her - både mellem kollegaer og patienter. Det er 
meget vigtigt for mig,” forklarer hun.

”Jeg vil levere høj kvalitet. Der er mange private klinikker i Astana, 
men det er anderledes at arbejde for Falck, fordi det er en international 
organisation med et meget godt omdømme. Ledelsen er også meget 
anderledes her i forhold til andre steder. Lederne vil øge lægernes og 
sygeplejerskernes viden,” siger hun og fortsætter:

“Vi kan tage til internationale konferencer, og vi følger aktuel medicinsk 
etik. Men vigtigst af alt er der plads til, at vi kan lufte vores egne idéer til 
arbejdet, selvom vi har et hierarki. Det er nok det, som er den allerstørste 
forskel ved Falck. Det er derfor, at jeg elsker at arbejde her”.

Til spørgsmålet om hun har et godt råd til Falck, siger hun dette:
“Jeg kunne godt tænke mig mere vidensdeling med mine kollegaer 

i andre lande. Jeg tror, at vi ville kunne få meget gavn af at udvikle 
professionelle standarder for Falck-læger og sygeplejersker verden rundt.”

              MAN HJÆLPER BARE MENNESKER 
 AF FREDERIK MADSEN 



I  
 denne vinter er et par af vores vejhjælpskollegaer med  
 i programserien ’Vejenes helte’, som er et realityshow,  
 der bliver vist på den svenske kanal 5. Programmet  
 fokuserer på den kaotiske og nogle gange farlige trafik 

i området omkring Stockholm. I Sverige er trafikken i Stockholm 
klart den værste, og den er blandt de sværeste byer i Europa at 

navigere i. Med mere end en million køretøjer i landet, er der 
næsten 300 trafikulykker om dagen i Stockholm.

Rambuktyverier og paniske mødre
Det første afsnit af ‘Vejenes helte’ starter med bugseringen 
af en bil, der blev brugt til et rambukrøveri i en Gucci-butik i 
Stockholm. Der er også en episode med en lettere panisk mor, 
der skal bruge vores kollegaers hjælp, fordi hun er kommet til 
at låse sit barn inde i sin bil.

“Det er sjovt at vise vores arbejde frem. Forhåbentlig bliver 
folk mere bevidste om, hvad vi laver, og hvordan vi gør vores 
bedste for at få trafikken i gang igen. Vi er en slags light-version 
af ambulance og redning,” siger Sophie Lében, som arbejder 
med vejhjælp hos Falck.

I det første afsnit ser man også Sophie Lében, der er ved 
at lukke en vej af, efter en lastbil har været i en ulykke og er 
væltet, så dens last ligger spredt ud over motorvejen.

Du kan se alle afsnit af ‘Vejenes helte’ eller ‘Vägens Hjältar’, 
som det hedder på svensk, på Falck Sveriges hjemmeside:

http://www.falcksverige.se/assistance/vagenshjaltar/om-
vagens-hjaltar/se-avsnitt

“Det er dejligt at kunne hjælpe dem, der har brug for os. De mennesker, som vi hjælper, er i ubehagelige situationer, og de bliver altid glade, 
når vi kommer dem til undsætning. Uanset hvor længe de har ventet, er de glade for at få hjælp. Det er en af de ting, der gør det sjovt at gå 

på arbejde,” siger Micke Ekenberg, til venstre. Til højre for ham er hans kollega, Linus Hellström.

  AF LOTTA SMITH  

Pelle Tumlare, Sophie Lében, Benny Ljung. Lad os håbe, at de holder fast i 
deres arbejde i Falck og ikke tager til Hollywood, nu hvor de er tv-stjerner!

Vejenes helte
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Flere af vores svenske kollegaer er med i et realityshow, der er otte afsnit langt.



De gode folk fra Falck-stationen i Sønderborg, som var med i projektet
Fra venstre til højre: Henrik Hansen. Allan Plehn, Allan Christensen, Rasmus Meyer, Kent Petersen, Morten Lorentzen, Peter Mikkelsen, Lars Erik 
Kristensen, Betina Petersen, Benny Gjelstrup. Siddende fra venstre til højre: Malene Hansen, Mads kristensen, Christian Pilgård, Søren Steen, Søren Friis

Ambulance-redderne på fem Falck-stationer i Danmark har gennem et 
læringskursus fået reduceret deres arbejdsskader med 27,8 procent. 

PÅ DEN LANGE BANE
 AF KARSTEN KROGH 

I perioden fra oktober 2010 til december 2012 har en lang 
række ambulancereddere fra Falck i Danmark lært en 
stor del om, hvordan de bedst passer på deres egen krop 

i forbindelse med løft/forflytning af patienter. Projektet, der 
hedder Redder uden skader, har givet markant færre ryg- og 
slidskader

Men hvorfor skal vores reddere overhovedet lære mere om 
den slags? Ved de ikke selv bedst, hvordan man løfter patienter?

”Jamen, vi går jo hele tiden og analyserer skadesdata i 
forhold til, hvordan vi kan gøre vores reddere dygtigere og 
hjælpe dem med at undgå fysiske skader”, siger Bjørn Ølgod, 
sikkerhedsleder i Human Relations-afdelingen i Falck i Randers. 

Fokus på det rigtige
”Vi ser skader i rigtig mange forskellige situationer – lige fra 

indladning i helikoptere til at hjælpe patienter på et høloft, men 

gennem vores skadeanalyser fandt vi ud af, at vi kunne gøre 
rigtigt meget ved at fokusere målrettet på kerneområdet. Det 
vil sige de mere ”klassiske” skader som f.eks. at få patient fra 
gulvniveau til transporthøjde og forflytninger fra båre til seng 
og tilbage igen.”

Reddere tilhører en gruppe, som udfører et høj-risiko 
arbejde. Nogle gange foregår det under kontrollerede forhold, 
andre gange skal der træffes vigtige beslutninger og handles på 
ganske få sekunder i ’høj-stress-situationer’. Dette stiller meget 
høje krav til redderens autoritet og kompetence i situationen. 

Kommunikation også vigtigt
”Men der er også høje krav til samarbejdet og kommunikationen 
mellem redderne i makkerparret og til forholdet til 
samarbejdspartnere og andre, der er til stede, når opgaven 
udføres. Kommunikation under opgaven er noget, man ikke skal 
undervurdere”, siger Bjørn Ølgod. 
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Resultaterne af projektet er så gode, at redderne i andre 
Falck-lande kan have glæde af at lære om de forskellige 
indsatsområder med henblik på at nedbringe skaderne.

Redder uden skader har styrket og udviklet redderne i 
forhold til, hvad der skal til for at reddernes eget arbejdsmiljø 
kan få en lige så vigtig prioritet som målet om at redde liv og 
skabe tryghed. Teknologisk Instituts undersøgelse af reddernes 
arbejdsliv, og deres forestillinger om hvad der skaber værdi for 
dem i deres arbejde, viser, at et vigtigt forhold for redderne 
netop er ”at gøre en forskel” og ”at være med til at redde liv”. 

Kan lære internationalt
I projektet var et af de vigtige mål, at redderne skal arbejde 

sådan, at de også tager vare på deres egen sundhed under 
arbejdet. På den måde kan de ikke alene undgå skader, men 
også fortsætte i det krævende arbejde som redder i et helt 
arbejdsliv. 

Resultaterne af projektet er så gode, at redderne i andre 
Falck-lande kan have glæde af at lære om teknikkerne med 
henblik på at nedbringe skaderne.

”Selvom vi i det daglige taler forskellige sprog, og der kan 
være andre forskelle på tværs af verdensdelene, så er der 
mange fællestræk i det daglige arbejde med patienterne. På 
det her område kan vi også have glæde af at lære af hinanden 
på tværs af Falck”, siger Bjørn Ølgod, der roser Falck-folkenes 
indsats. 

”Vores medarbejdere har været meget engagerede både 
under processen og bagefter. Sikkert også fordi de har mærket, 
at der fra ledelsens side er en stor interesse i at sikre vores 
medarbejderes helbred. Det har været en konstruktiv proces, 
og vi kan se, at der er en masse, der hænger ved, og det er vi 
glade for. Vi vil jo helst have vores reddere i mange år”, slutter 
Bjørn Ølgod.

“Det har været en konstruktiv proces, 
og vi kan se, at der er en masse, der 
hænger ved, og det er vi glade for.”
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Projektbeskrivelse

 ● Periode: Oktober 2010 - December 2012
 ● I samarbejde med Danmarks Teknologiske Institut
 ● 5 ambulancestationer (325 reddere) blev udvalgt og 

bedt om at finde metoder, arbejdsrutiner og udstyr til at 
reducere arbejdsrelaterede skader

 ● Ambulancereddere er den medarbejdergruppe, der får 
flest arbejdsrelaterede skader

 ● Målet var at reducere antallet af skader og mindske 
længerevarende arbejdsslid

Resultater

 ● Antallet af skader på de fem stationer blev reduceret med 
27,8 procent

 ● En masse ny viden – blandt andet at kroppen er 
det vigtigste fokusområde, når man skal reducere 
arbejdsrelaterede skader

 ● Generelt øget fokus på arbejdsmiljø og forskellige 
udfordringer i ambulancetjeneste i hele Falck og i hele 
den præhospitale sektor

 ● En masse positiv feedback fra både medarbejdere og 
ledelse på grund af den direkte involvering med redderne

 ● Nogle resultater og noget af den ny viden er blevet 
brugt på national plan i Danmark, mens andet er blevet 
implementeret på regionalt plan afhængigt af den 
enkelte regions kontrakter.



“Falck i USA har haft meget travlt på det hårde marked inden 
for akutmedicinske tjenester. Vores strategi om at komme ind 
på favorable markeder, der i lang tid har været domineret af 
vores konkurrenter, har båret frugt. Vi ser på flere kriterier, 
når vi beslutter os for at byde ind på en kontrakt, og når de 
er opfyldt, går vi efter kontrakten,” fortæller Boo Heffner, 
President og CEO for Falck i USA.

”Det har været en udfordrende proces, særligt i Colorado, 
Oregon og det sydlige Californien. Men vores medarbejdere har 
arbejdet hårdt og er i sidste ende kommet ud af processen som 
vindere.”

Her er et hurtigt overblik over Falcks nye kontrakter i USA.
 

AURORA, COLORADO

Falck fik tildelt håndteringen af 911-opkald og 
akutmedicinske tjenester i Aurora City i Colorado efter 
en udbudsproces med tre nationale ambulanceselskaber. 
Kontrakten varer i første omgang fem år, men kan blive 
forlænget med to år i to omgange. Aurora City, som er

en del af området omkring Denver, er den tredjestørste by 
i Colorada og er nummer 55 i hele USA. Aurora er hjemsted 
for Anschutz Medicinalcenter, Colorado Universitetshospital, 
Colardo Børnehospital, Aurora Medicinalcenter og Buckleys 
luftvåben. Falck startede driften 1. september 2015.

ORANGE COUNTY, CALIFORNIA

Care Ambulance (eller bare Care) har skrevet under på en 
kontrakt med Orange County om at stå for 911-opkald i fire 
regioner af det område, som Orange County’s brandvæsen 
dækker. Det var en lang og besværlig proces, som startede i 
2013. Care fik oprindeligt tre ud af fem zoner, men da det hele 
var afsluttet endte Care med fire zoner. Kontrakterne varer i en 
femårig periode.

På grund af klagerne og forsinkelserne i udbudsprocessen, 
havde Care kun en måned til at implementere den nye kontrakt. 
Men ligeså snart de fik grønt lys, arbejdede de hårdt, og det 
lykkedes at få driften op at køre i tide. Care startede driften i 
Orange County 1. juni 2015.

Et hurtigt overblik over et 
begivenhedsrigt År for Falck i USA. 

NYE KOLLEGAER I 

 AF CHRIS LEBLANC   

Et par af vores kollegaer fra Falck i Aurora. Fremtiden er så lys, at de bliver nødt til at have solbriller på: Chandler Kiely, 

Ambulanceredder, Camille Smith, Ambulanceredder, Matthew Pantaleo, Paramediciner, David Reynolds, Paramediciner, 

Phyllis Compton, Ambulanceredder, Rebecca Jimenez, Ambulanceredder. Velkommen til Falck!
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MULTICARE HEALTHCARE SYSTEM - 
PIERCE & KING COUNTY, WASHINGTON

Efter en hård udbudsproces med to andre nationale leverandører 
fik Falck tildelt en såkaldt MultiCare Healthcare System-kontrakt. 
MultiCare er et sundhedsplejesystem, der opererer syv hospitaler 
og tilbyder en række sundhedstjenester fra forskellige lokationer. 
Falck blev valgt til at levere sygetransport for de syv hospitaler 
og en række andre sundhedscentre i Pierce County og det sydlige 
King County-område i staten Washington. Den nye kontrakt 
varer de næste fem år med mulighed for to yderligere år. Falck 
startede driften 1. oktober.

SALEM, OREGON

Efter en hård udbudsproces, hvor Salem City evaluerede bud 
fra en række private ambulanceselskaber, faldt valget på Falck. 
Kontrakten varer i en femårig periode med muligheden for at få 
forlænget med yderligere fem år. Kontrakten giver eksklusive 
rettigheder til at drive akutmedicinske tjenester og sygetransport 
i Salem City og et par omkringliggende områder. Falck startede 
op i byen 1. juli 2015.

 

RAPID RESPONSE - 
DETROIT METRO AREA, MICHIGAN

I slutningen af august opkøbte Falck i USA 
ambulanceselskaberne Rapid Response EMS og Pulse EMS 
og har siden været i gang med at integrere dem i Falck-
familien. Efter stiftelsen i 2004 blev Rapid Response EMS 
hurtigt den dominerende udbyder af akutmedicinske 
tjenester i Detroit i Michigan. På grund af deres stærke, 
organiske vækst og vilje til at levere akutmedicinske 
tjenester på det højest mulige niveau blev Response EMS 
og Pulse EMS hurtigt de foretrukne leverandører for mange 
lokale hospitaler.

For kort tid siden fik Response EMS tildelt kontrakten 
for akutmedicinske tjenester i Lincoln Park efter en hård 
udbudsproces. Kontrakten gælder for de næste tre år. Udover 
kontrakten i Lincoln Park blev Rapid Response EMS også valgt 
til at være den primære ambulanceleverandør for Beaumont 
Hampton-hospital.

Tommy Widmer, en af Rapid Response EMS’ stiftere, er stolt 
af nu at være en del af Falck.

“At blive en del af Falck-familien er en meget spændende tid 
for Rapid Response EMS og Pulse EMS. Med Falcks rige historie, 
professionalisme og udsigt for fremtiden, tror vi på, at Rapid 
Response EMS og Pulse EMS fortsat vil vokse og bevæge sig ind 
på nye markeder og fortsætte med at være den dominerende 
leverandør på området. Fremtiden er lys, og vi er meget stolte 
af at være en del af den”.

Alt i alt har Falck i USA fået 640 nye ambulancereddere og 125 nye køretøjer hen over sommeren. Denne vækst betyder 
omkring 145.000 flere patienttransporter om året.
Boo Hefner vil gerne sig et stort tak til alle medarbejdere, der har været en del af processen omkring de nye kontrakter og 
opkøb.
”Vi er alle en del af, at vi har vundet. Det er en meget spændende tid for Falck i USA, og vi vil fortsætte med at arbejde hårdt 
på at overgå alles forventninger og på at fortsætte med at opretholde Falcks høje kvalitet og traditioner.”

Koncerndirektør Allan Søgaard Larsen møder vores nye kolleger i Salem.
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J
uliet er født og delvist opvokset i det afrikanske land, Uganda, sammen med en stor søskendeflok. Hun levede både 
i Uganda og Tanzania i de første 16 år af sit liv, men de sidste år var meget påvirket af en ustabil politisk situation i 
Uganda.

“Jeg kan tydeligt huske én forfærdelig dag i løbet af militærkuppet i 1985. På vej hjem fra skole så jeg en masse blod 
på gaderne efter en skududveksling”, fortæller Juliet.

Det var den oplevelse og flere andre, der blev årsagen til, at Juliet og hendes familie flyttede til England, hvor hendes onkel 
boede. Juliet var meget påvirket af oplevelsen i Uganda, og det at hendes far såvel som andre familiemedlemmer arbejdede 
som henholdsvis læger, sygeplejersker og jordmødre var også med til at påvirke hendes valg af karriere. Samtidig havde hun stor 
interesse for politik og valgte derfor at studere socialpolitik og samfundsfag. Det var også i løbet af den tid, at hun mødte en 
dansker, der nu er hendes mand. Efter at have færdiggjort sin bachelor flyttede hun til Danmark for at bo sammen med ham.
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KULTURHJØRNET

Juliet Birch er mor til tre og blev for nyligt ansat i 
Falck som Global Medical Quality Manager.

 RA
 UGANDA TIL FALCK 
MED HJÆLP I 
KUFFERTEN F

AF MALENE BRANDT JENSEN

Én stor familie
Juliets bachelor var kun begyndelsen af hendes studier. 
Hun fik et deltidsjob på et plejehjem, mens hun studerede 
dansk på Roskilde Universitet. Senere indså hun, at det at 
hjælpe andre mennesker var en stor passion for hende. 
Derfor valgte hun at læse til sygeplejerske, hvilket hun 
blev færdig med i 2007. Derefter begyndte hun at arbejde 
som sygeplejerske med speciale i gastroenterologi og 
begyndte samtidig også at arbejde som frivillig for en lokal 
velgørenhedsorganisation.

“Jeg ville arbejde med noget, der var til gavn for 
samfundet, og jeg følte også, at der var brug for mig. 
Samtidig udvidede jeg mine kompetencer og blev ovenikøbet 
hurtigere integreret i det dansk samfund”, siger Juliet.

Juliet er nu 42 år gammel og er blevet en del af Falck-
familien. Ordet ’familie’ er meget passende, fordi det netop 
er det ord, som Juliet bruger til at beskrive Falck.

“Virksomheden er meget professional, og det er nogle 
meget kompetente folk, der arbejder her. Det er en stor 
virksomhed, men medarbejderne lægger hjerte og sjæl i 
deres arbejde. Vi arbejder ikke bare som maskiner. Så det er 
som én stor familie, hvor vi arbejder sammen og tager os af 
hinanden, mens vi hjælper verden, fordi vi har lyst til det”, 
fortæller Juliet.

Juliet arbejder nu med medicinsk kvalitetssikring i 
Falcks klinikker og ambulancer, og hun arbejder for at sikre 
patienters sikkerhed overalt i verden. Hun hjælper med 
at sørge for, at de produkter, tjenester og den hjælp, som 
vi giver, altid er i topkvalitet. Hendes mål for det daglige 
arbejde er inspireret af Martin Luther King Jr.

“Gør alt, hvad du gør, så godt som du overhovedet kan. 
Gør aldrig noget halvt.”

Med syv sprog på repertoiret, en multikulturel og 
international baggrund samt hendes store lyst til at hjælpe 
andre mennesker, passer Juliet perfekt ind i Falck-familien. 



FINNER 
FÅR 
FALCK-FORSMAG

AF MIKA HELMI AND SEBASTIAN GRANFORS 

For en gangs skyld var der fantastisk vejr i Danmark, da 9Lives var på besøg på Falck-museet. I alfabetisk rækkefølge:
Sebastian Granfors, Teresa Helander, Mika Helmi, Ari Hovinen, Piritta Jomppanen, Joni Kaija, Mika Kivelä, Anita Koskinen, Mikko Manninen, Mira 
Matikakainen, Katariina Matveinen, Riikka Paajanen, Timo Palo, Jukka Perälä, Jukka Rantala, Helena Rekola, Sanna Ropponen, Kirsi Röytiö, Petri 

Siivonen, Sari Suonpää, Peter Söderlund, Mika Tuominen, Markus Ulfstedt, Tomi Uosukainen, Ari Vatanen, Matti Veijanen.
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Sidste sommer blev Falck en af vores hovedaktionærer. Vi i 9Lives vidste, at ved at gå sammen med Falck ville 
vi blive en del af det globale netværk for redningstjenester. Men alligevel kunne vi ikke helt ryste følelsen af 
usikkerhed over for vores nye ejere af os. Derfor besluttede vi os for at flyve til Danmark og se Falck med vores 

egne øjne.
Man siger, at det første indtryk varer ved. Lad os bare sige, at med tanke på vores førstehåndsindtryk af Falck, så 
håber vi, at det er sandt.

Virksomheden rundt
Vores første dag begyndte med undervisning om Falck på konferencecentret IDA på Kalvebod Brygge i København. Vi 
var glade for at opleve, hvor professionelle og internationale virksomhedens tjenester var. Særligt var det godt at se, 
at kvalitet var i fokus. Vi fik også fortalt, at medarbejdertilfredshed er vigtigt for virksomheden, og det var tydeligt, 
at der blev arbejdet meget for at opnå det.

På Falck-centralen i Smørum fik vi muligheden for at få et indtryk af vagtcentralen for sygetransport. Vi besøgte 
også en vagtcentral, som er drevet af Region Hovedstaden. Aktiviteterne i centralen virkede meget som dem 
hjemme i Finland, men vi lagde dog mærke til noget, som gjorde indtryk på os. Vi så en læge på vagtcentralen, der 
konsulterede ambulancereddere over telefonen. Ret smart, syntes vi.

To af vores nye kollegaer fra det finske ambulanceselskab 
9Lives Group, Mika Helmi og Sebastian Granfors, deler 
deres oplevelse med at blive en del af Falck.
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Vores travle første dag sluttede med en lille konkurrence og en middag i Tivoli. Den mest mindeværdige del af 
aftenen var selvfølgelig vores vært Kenneth Kronohages gæstfrihed!

“Ring til Falck!”
Vores anden dag begyndte tidligt fra morgenstunden på Egeskov Slot, hvor Falck-museet ligger. Besøget på museet 
gav os en bedre forståelse af Falcks historie og af hvordan virksomhedens identitet har formet sig over tid. Vi kunne 
også forstå, at mange danskere siger ”Ring til Falck!” i stedet for ”Ring efter en ambulance!”, når de har brug for 
hjælp.

Vi besøgte også hospitalet i Herlev, hvor de har fremragende faciliteter til alle mulige former for simulationsøvel-
ser. Der går de i hvert fald ikke ned på udstyr. På de øverste etager af hospitalet var der næsten perfekte øvelseslo-
kaler, som var bygget ind i realistiske hospitalsomgivelser.

Om aftenen kom vi til den vigtigste begivenhed: En fodboldkamp mellem Danmark og Finland i sportscentret lige 
ved siden af Falck-stationen i Gladsaxe. Hvem vandt? Lad os bare sige, at vi i Finland vil have revanche, og næste gang 
spiller vi hockey. Efter kampen tog vi i saunaen for at komme os over nederlaget.

Den anden side af broen
På vores tredje dag tog vi en tur til Skåne-regionen i Sverige (som ligger på den anden side af Øresundsbroen i for-

hold til København). På en ambulancestation i Malmø hørte vi om en interessant måde at disponere ambulancerne på. 
Ambulancer bliver disponeret fra en central station og bliver sendt ud til forskellige områder, så de kan være hurtigt 
klar. Det syntes vi var meget interessant.

Alt i alt var det en mindeværdig tur, der var fyldt med ambitiøse idéer, som vi kunne tage med hjem til Finland. Vig-
tigst af alt var det et positivt besøg, og vores følelse af usikkerhed forsvandt. Nu kan vi sige, at vi er stolte af at blive 
en del af Falck.

Finsk besøg på Løgstør Station.



Tidligt om morgenen den 25. oktober var 27 af vores 
kollegaer fra MSTS – Falck Safety Services Malaysia 
– og deres familier med i det såkaldte Colour Walk. 

Det er tredje gang, at medarbejderne fra delstaten Melaka 
har deltaget i den årlige gåtur, som er organiseret af den 
malaysiske hjertetilfældeorganisation NASAM. Byen var tåget af 
røg fra skovbrande i Indonesien, men det stoppede ikke vores 
kollegaer fra at støtte NASAM’s sag – at øge opmærksomheden 
omkring hjertetilfælde.

En gåtur i alle regnbuens farver
Der deltog i alt 220 mennesker ved eventet, deriblandt 25 
overlevere af hjertetilfælde. Deltagerne gik i Stadium Tun 
Fatimah Melaka, som er en park, hvor mange lokale dyrker 
motion. De fleste deltagere gik seks kilometer, mens de der 
havde overlevet hjertetilfælde gik seks kilometer sammen 
med en hjælper. På vejen kastede frivillige farvepulver på 
deltagerne. Ved slutningen af gåturen fik deltagerne selv 
en pose med farvepulver til at kaste på hinanden, mens der 
blev taget billeder af deltagerne, der efterhånden bar alle 
regnbuens farver. Eventet var også til ære for de overlevende 
og deres hjælpere, der havde kæmpet hårdt for at kunne være 

med. De overlevende skal ofte genlære helt basale bevægelser 
– for eksempel at gå – hvis hjertetilfældet har skadet deres 
motorik.

Livet går videre
Vores kollegaer har støttet NASAMs sag gennem donationer og 
deltagelse i events siden december 2012. Falcks kerneværdier 
og aktiviteter går fint i spænd med NASAMs egen mission, 
som primært er at forbedre livskvaliteten for de, der overlever 
hjertetilfælde og deres familier samt at arbejde for måder at 
forebygge hjertetilfælde. Det er denne lighed i værdierne, der 
overbeviste vores kollegaer om at støtte sagen.

For tiden deltager flere end 400 overlevende i terapi på 
NASAM’s otte centre, og mange har opdaget, at der er et 
liv efter at have oplevet et hjertetilfælde. NASAM ser på 
de fysiske, psykiske og følelsesmæssige aspekter hos de 
overlevende og tilbyder genoptræning ud fra det perspektiv. 
Målet er, at overleverne skal kunne komme til at leve et normalt 
liv. 

Falck Safety Services i Malaysia har deltaget i en såkaldt Colour 
Walk for at støtte op om arbejdet mod hjertesygdomme.

EN FARVERIG GÅTUR
  AF SIM BIOW HUEI  
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Det er et år siden, vi lancerede Instagram-profilen @falckpeople, 
og det har været et vidunderligt år. 

Her er et tilbageblik på det seneste år på vores Instagram-profil.

#throwback2015

Call of duty
En bil der kørte for stærkt kørte galt lidt 
nord for Seattle. Falck Northwests Jason 
Shuler var første mand til undsætning. 
Selvom han slet ikke var på arbejde.

Glædelig jul!
Vores allerførste opslag på Instagram: 

“Glædelig jul fra alle vores kollegaer fra 
Løgstør i Danmark.”

Årets bryllup
Veronica er paramediciner og Zdeno ar-
bejder som ambulancechauffør. Det var 
kærlighed veed første udrykning.

Den lille helt
“Denne lille fyr, 12 år gamle Lasse Cornett 

Pedersen, donerede knoglemarv til sin storebror 
og reddede hans liv. Han fik #DenGyldneSofus 

for det i sidste uge i #legoland til den årlige 
#falckdag. Hans storebror Kasper nominerede 

ham og sagde: ‘Lægerne sagde, at det føles 
som at blive sparket i maven af en hest. Han 

reddede mit liv, og han er verdens sejeste 
lillebror.”

25-års jubilæum
Vores koncernchef Allan Søgaard Larsen 
fejrede sit 25-års jubilæum i Falck!

Slovakiske Falck-engle
Hvis dit hjerte slår et ekstra slag for disse 
kvinder, skal du ikke være bekymret – de 

er mere end kvalificerede til at komme til 
undsætning. Billedet blev taget ved det 

slovakiske Grand Prix, hvor Falck var klar til at 
hjælpe, hvis det skulle blive nødvendigt.


