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Falck Nyt

Falck opnåede i 2007 en omsætning på 6,3 

milliarder kroner, hvilket er 16,5 procent 

mere end året før. Også Falcks indtjening 

steg - resultatet af den primære drift blev 

570 millioner kroner svarende til en stig-

ning på 28,1 procent.

Væksten i Falck kommer ikke mindst fra ud-

landet. 

•  I Sverige og Norge er antallet af bilabon-

nenter vokset betydeligt. I de to lande har 

Falck rundet 280.000 abonnenter

•  Falck kører nu med flere ambulancer i ud-

landet end i Danmark

•  En ny division, International Fire Ser-

vices, blev etableret med hovedkvarter i 

Spanien 

•  Med købet af svenske Aktiv Arbetsmedi-

cin og Trygg Rygg samt nordiske Vik-

Team er Falck for alvor gået ind på det 

svenske healthcareområde

•  Stærk vækst i Træning, særligt på de nye 

markeder i Brasilien og Trinidad & Tobago.

Men også i Danmark har Falck opnået bety-

delig succes i 2007:

•  Vækst i antal af bilabonnementer trods 

skærpet konkurrence

•  Ny tjeneste på arbejdsmiljøområdet – 

WorkCare

• Nye akutbiler med paramedicinere

•  Falcks brandvæsen har modtaget ISO 

9001-certifikatet og er det eneste certifi-

cerede brandvæsen i Danmark

•  Fordobling til 400.000 af antallet af dan-

skere, der har adgang til tværfaglig be-

handling af Falcks specialister. Det svarer 

til 15 procent af arbejdsstyrken

•  Falck driver nu 90 sundhedscentre og 

–klinikker i Danmark.

Fremgangen i udlandet og inden for 

Health care og Assistance i Danmark medfø-

rer, at omsætningen i den danske ambulan-

cetjeneste udgør en stadigt lavere del af 

Falcks totale omsætning - fra 20,5  procent i 

2006 til 19 procent i 2007. Selv om Falcks 

danske ambulancer kører både længere og 

oftere, er indtjeningen ikke fulgt med. 

”Det har været et godt år for Falck, og vi 

ser frem til et nyt år, hvor ambulancetjene-

sten endelig kommer i udbud”, siger Falcks 

koncernchef, Allan Søgaard Larsen.
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I 2007 tog Falck endnu en række solide skridt i retning mod at blive en førende, international sundhedsvirksomhed. 

I udlandet voksede Falcks omsætning med 21 procent, mens omsætningen i Danmark blev forøget med 14,8 pro-

cent, viser Falcks årsregnskab. Ambulancetjenesten i Danmark fylder stadigt mindre i Falck.

Falck støtter ultraløb for hjertebørn

Blandt de fire løbere i KUUL.dk er Gert Hou-

gaard, der er montør i Falck Teknik i Skander-

borg.

”Når det begynder at gøre rigtigt ondt efter 

de første 50-60 kilometer, giver det ekstra 

motivation at tænke på, at vi løber for at hjæl-

pe syge børn og deres familier”, siger Gert 

Hougaard.

På vej til starten på Copenhagen Marathon 

lægger løberne fra KUUL.dk vejen forbi 

Falcks vagtcentraler i Skejby, Holbæk og 

Smørum, hvor de får serveret væske, kalorier 

og opmuntrende ord.

Når deres efterhånden godt slidte løbesko 

– med indhold – nærmer sig Rådhuspladsen i 

København søndag den 18. maj kl. 8:30 hå-

ber KUUL.dk, at Falck-medarbejdere, der 

deltager i Copenhagen Marathon, vil løbe 

dem i møde og følges med dem de sidste par 

hundrede meter til starten.

”Det vil give os større synlighed og også 

demonstrere sammenhold mellem os og 

Falck”, siger Gert Hougaard.

Falck-medarbejdere, der deltager i denne 

event får udleveret en Craft-løbetrøje (værdi: 

399 kr.) med Falck- og KUUL.dk-logo. Det 

kræver dog tilmelding inden 15. april på 

falck@kuul.dk. Under løbet kan Falck-løbere 

få opbevaret deres værdier i sygetransportbi-

len, og efter de 42,195 km rundt i Køben-

havn har de trætte løbere fra Falck og  

KUUL.dk mulighed for at mødes over en 

sandwich og en sodavand samme sted –  

inden KUUL.dk-løberne liiige fortsætter til 

hjerteafdelingen på Rigshospitalet for at afle-

vere gaver til børnene.

Ultraløberne i KUUL.dk samlede sidste år 

over 200.000 kroner ind til hjerteafdelinger-

ne på Skejby Sygehus og Rigshospitalet. Pen-

gene bliver brugt til at skabe glæde eller dul-

me smerten hos hjertebørn og deres familier.
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Falck er blevet hovedsponsor for en lille løbeklub, KUUL.dk, der indsamler penge til hjertebørn ved at stille op til løb,  

som kan være flere hundrede kilometer lange. KUUL.dk løber lørdag den 17. maj fra Skejby Sygehus ledsaget af en Falck  

sygetransport for at stille op til Copenhagen Marathon dagen efter. Få en gratis løbetrøje af topkvalitet fra Craft, hvis du 

mødes med KUUL.dk-løberne, før du løber Copenhagen Marathon.

Station Varde i nye klæder

Station Varde undergår i øjeblikket en for-

vandling og 1. maj kan de ansatte flytte 

ind i en helt ny, men stadig velkendt 

Falckstation.

Læs mere på side 3

Tid til at strøm-leane

Medarbejderforslag og et japansk tanke-

sæt har sat produktiviteten i Erhvervscen-

ters Back Office op med 10 procent. Sy-

stemet går i al enkelthed ud på at trimme 

processer og minimere spild.

Læs mere på side 4 og 5

Den ulykkelige nat

En novembernat i 1951 udbrød en brand, 

der fik fatale følger. 16 mand omkom, og 

mere end 60 blev såret i Holmenkatastro-

fen - alt, hvad der kunne gå galt, gik galt.

Læs mere på side 8 og 9

Falckredder i forreste linje 

I 22 år har Svend Gørup Magnussen kørt 

ud til ulykker, skader og fødsler i ambu-

lancen. Og jobbet har givet ham en skri-

vekløe, der har betydet, at han nu også 

kan kalde sig forfatter.

Læs mere på side 12
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Mens andre deltagere i Copenhagen Ma-

rathon fylder maven med pasta dagen før 

løbet og slapper af dagen før strabadser-

ne, som finder sted søndag den 18. maj, 

løber tre deltagere allerede lørdag efter-

middag af sted fra Skejby Sygehus’ hjer-

teafdeling. Via færgen Århus-Odden lø-

ber de i løbet af aftenen og natten tværs 

over Sjælland til København. Her mødes 

de søndag morgen med Falcks deltagere i 

Copenhagen Marathon, inden de gen-

nemfører maratonløbet. Og fortsætter til 

hjerteafdelingen på Rigshospitalet.

I alt venter 173 kilometer forude, når 

de tre såkaldte ultraløbere fra løbeklub-

ben KUUL.dk snører skoene lørdag efter-

middag. 

De kilometerglade løbere har Falcks  

logo på trøjerne, ledsages af en Falck sy-

getransport og holder pitstop på Falcks 

vagtcentraler i Skejby (cirka kl. 15:15 den 

17. maj), i Holbæk (cirka kl. 22:50 den 

17. maj) og i Smørum (cirka kl. 6:00 den 

18. maj). 

”Turen over Sjælland og rundt i Køben-

havn fungerer fint som træning for vores 

deltagelse til september i det græske løb 

Spartathlon på 246 kilometer”, griner 

Gert Hougaard, der er montør i Falck 

Teknik i Skanderborg.

Han er godt klar over, at han og kamme-

raterne i KUUL.dk forekommer os andre 

mere end almindeligt skøre i knoppen.

”Men det er jo netop derfor, at vi kan 

tiltrække medieomtale og sponsorater, 

som så kommer hjertebørn til gode”, 

siger Gert Hougaard. Årsagen til at  

KUUL.dk har valgt at støtte netop hjerte-

børn er, at den ene af de fire løbere i 2000 

fik en datter, der var født med en alvorlig 

hjertefejl. Hun døde efter en operation og 

blev kun seks uger. 

I Danmark fødes hvert år 500-600 

børn med en hjertesygdom, som kan væ-

re mere eller mindre kompliceret, men 

stort set alle kræver operation. Mange af 

børnene har behov for livslang kontrol på 

et hjertecenter, fordi operationen ikke 

kan gøre dem helt raske, eller fordi der 

kan opstå problemer, som kræver be-

handling.

”Det er rigtigt rart at kunne dyrke sin 

lidenskab og samtidig være med til at 

støtte børn og familier, der har det svært. 

Desuden giver det ekstra motivation, når 

det begynder at gøre ondt i benene”, siger 

Gert Hougaard.

I 2007 afleverede han sammen med re-

sten af KUUL.dk en check på 150.000 

kroner og legetøj for 50.000 kroner på 

hjerteafdelingen på Skejby Sygehus.

I den ledsagende Falck sygetransport 

sidder Henrik Frostholm fra Falck Teknik 

i Skanderborg, hans hustru Karen og 

Gerts hustru, Pia.

”Det med at løbe langt er ikke lige no-

get for mig. Så det er rart, at jeg kan bidra-

ge på en anden måde. Det er vigtigt for  

løberne, at de under så langt et løb jævn-

ligt kan få adgang til væske og næring. 

Vores opgave bliver at holde klar på aftal-

te mødesteder cirka hver femte kilometer 

– af hensyn til trafikken kan vi ikke følges 

med dem”, siger Henrik Frostholm.

Læs mere om KUUL.dk på www.kuul.dk. 
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Løberne i KUUL.dk inviterer 

Falcks medarbejdere til at bakke 

op om deres 173 kilometer lange 

løb den 17. og 18. maj til fordel 

for hjertebørnene på Skejby 

Syge hus og Rigshospitalet.

”Hvis du har planer om at løbe 

maraton i København den 18. 

maj, så vil vi blive rigtig glade, 

hvis du vil møde op på Rådhus-

pladsen, når vi ankommer kl. 

8:30. Det vil skabe ekstra stor op-

mærksomhed, hvis de Falck-med-

arbejdere, der skal løbe Copenha-

gen Marathon, løber det sidste 

stykke til startstedet sammen 

med os”, siger Gert Hougaard fra 

Falck Teknik i Skanderborg.

Falck-medarbejdere, der mødes 

med KUUL.dk-løberne, modta-

ger en løbetrøje af topkvalitet fra 

Craft med Falcks og KUUL.dks 

logo. Har du lyst til at deltage i 

denne event, så send en mail til 

falck@kuul.dk. Skriv venligst 

navn og ønsket størrelse på løbe-

trøje (S, M, L, XL, XXL). Derefter 

vil du modtage information om 

mødested og trøjeudlevering. 

Deadline for tilmeldinger er den 

15. april, da løbetrøjerne skal be-

stilles og trykkes.

Den ledsagende P-vogn har af 

arrangørerne fået lov til at køre 

ind til startstedet ved Den Sorte 

Diamant, hvor Falck-løberne kan 

få opbevaret deres værdier, mens 

de løber maratonen. Her er der 

også mulighed for at få en sand-

wich og noget at drikke efter lø-

bet.

Efter de 42,195 kilometer 

rundt i Københavns gader – og et 

pusterum ved P-vognen - fortsæt-

ter ultraløberne til Rigshospitalet, 

hvor de afleverer ”Sophus’er” og 

Falck-legetøjsbiler til børnene på 

hjerteafdelingen.

”Selv om du ikke skal løbe ma-

raton, vil vi alligevel gerne have 

din støtte”, siger Gert Hougaard. 

Du kan nemlig melde dig til at 

løbe de 7 kilometer fra vagtcen-

tralen i Skejby til havnen i Århus 

(ned ad bakke!) eller de 4 kilome-

ter fra Den Sorte Diamant til 

Rigshospitalet. Meld dig til  

på enten 7km@kuul.dk eller  

4km@kuul.dk

Du er også velkommen til at 

heppe på løberne – enten på de  

tre vagtcentraler, som de stopper 

ved, eller ude på ruten. 

Du kan se et detaljeret kort  

med afstande og tidspunkter på  

www.kuul.dk/nyheder.htm.
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Ultraløbere med Falck på ryggen

Vær med til at støtte 
løb for hjertebørn

En Falck-medarbejder der sammen med sine løbekammerater dyrker maraton, 100 km løb og 24 timers løb til fordel for hjertebørn 

og deres familier. Det projekt kan Falck ikke stå for og har netop sagt ja til at blive hovedsponsor for løberne i KUUL.dk.




