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1. Indledning 

Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge 

Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed, der er 

delvist ejet af Falck og som beskæftiger sig primært med siddende 

sygetransport, men som også, de seneste 2 år, er begyndt at beskæftige sig 

med ambulancekørsel. 

2.1 Forløbet 

Der var planlagt 2 ugers studiebesøg hvor jeg fik mulighed for at opleve flere 

forskellige aspekter af den engelske model. 

2.2 Første uge 

Den første dag blev brugt sammen med selskabets administrerende direktør 

Kevin Shire. Kevin fortalte om virksomhedens historie, tilknytningen til Falck 

og om det engelske ambulance- og sygetransportmarked herefter fik jeg en 

rundvisning i hovedkvarteret, der er placeret i Bow, en bydel i London.  

Dagen efter blev tilbragt i selskab med David Harris, der er direktør for den del 

af selskabet, der beskæftiger sig med ambulancekørsel. Virksomheden er en 

del af Medical Services, men hedder First Responce. First Responce opererer 

fra samme stationer som Medical Services, men har netop åbnet en 

ambulancestation syd for London. Ved dagens besøg blev der blandt andet 

kigget på ambulancer og udstyr. 

De næste tre dage, blev tilbragt sammen med holdet fra business 

development. Vi startede med at have et indledende møde med en NHS trust, 

der er tilsvarende vores regioner. Mødet var et indledende møde vedrørende 

en kontrakt på sygetransport (PTS) som Medical services har afgivet et tilbud 

på. Mødet skulle give NHS en bedre forståelse af de virksomheder, der havde 

budt på kontrakten, men samtidig var det en mulighed for at få afklaret 

spørgsmål, der måtte være i forbindelse med virksomhedernes indsendte 
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tilbudsmateriale. Da mødet var overstået, gik turen nordpå til byen Atcham i 

Shropshire, hvor vi dagen efter skulle besøge en nyligt opstartet PTS kontrakt. 

Da vi ankom på den nyoprettede station, var der hektisk aktivitet, den nye 

kontrakt var netop startet op og stationen ikke var færdigindrettet endnu.  

I forhold til i Danmark hvor vi har centralt placerede vagtcentraler, er 

forholdene noget anderledes i England. På selv en relativ lille kontrakt som 

denne, med ca. 15 køretøjer, er der opbygget en vagtcentral, der skal 

bemandes fra morgen til aften, i nattetimerne viderestilles opkald til 

hovedcentralen i Bow. På stationens tilknyttede værksted er der to mekanikere 

ansat, så de hurtigt kan reparerer bilerne. Ligeledes er der ansat 

klargøringspersonale, der vasker og tanker bilerne, samt genopfylder hvis der 

er brugt materiale i løbet af dagen.  

Turen tilbage til London blev kørt af marguerit ruten, hvor der blev tid til at 

kigge på det smukke engelske landskab og de gamle engelske byer og slotte. 

2.3 Anden uge 

Mandag i denne uge blev brugt sammen med HR afdelingen, der afholdt 

ansættelsessamtaler og prøver til PTS. Fordi Medical Services netop havde 

vundet en stor kontrakt på Kings College Hospital i London, skulle man bruge 

et større antal medarbejdere. På dagen mødte ca. 35 ansøgere op på 

hovedkontoret i Bow, hvor der blev indledt med en præsentation af 

virksomheden. Efterfølgende opdelte de ansøgerne i hold, så nogle kunne 

udfylde ansøgningspapirer og fremvise dokumentation for kørekort mv. Imens 

skulle andre hold gennemføre forskellige test. En af testene var en løftetest 

hvor de sammen med en makker skulle løfte en 80 kg. dukke en etage op på 

en bærestol. Det overraskede mig, at de skulle udføre denne test, men i 

England er der ikke samme arbejdsmiljøregler som i Danmark, og derfor løfter 

de stadigt patienter op af trapperne manuelt.  
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Efter at jeg havde fulgt et hold til deres løftetest, skulle jeg med dem ud til 

deres køretest. For at blive ansat kræves, at man består en køretest og testen 

består i, at man skal kunne udvise hensynsfuld og ordentlig kørsel, samtidigt 

instrueres man i korrekt kørsel med patienter i ambulancen (svarende til vores 

P-vogn). Hver person skal gennemgå 40 minutters kørsel og efterfølgende 

test, der afsluttes med en køretur rundt i London, hvilket i sig selv kan være 

en udfordring. 

Tirsdagen brugte jeg sammen med holdet fra business development, der 

brugte dagen på en detaljeret gennemgang af hvordan de havde lavet 

tilbudsmaterialet til kontrakten i Shropshire. Det var utroligt interessant at 

opleve hvordan de tanker og overvejelser de havde gjort sig i tilbudsfasen, var 

blevet til virkelighed i den netop opstartede kontrakt. 

Onsdag besøgte jeg Great Ormond Street Hospital, et stort børnehospital, der 

modtager patienter fra hele England. Her har Medical Services PTS kontrakten, 

og indbringer patienter til sygehuset fra hele landet. Meldingsmodtagelse og 

disponering forgår på sygehuset, hvor en enkelt teamleder agerer 

meldingsmodtager og disponent på samme tid, og selv om at kan lyde hektisk 

forgår det i god ro og orden.  

Mange af børnene der køres med er kronisk syge og kommer ofte på 

sygehuset, derfor kender både teamlederen og chaufførerne patienterne og de 

pårørende rigtigt godt. Det betyder, at de ansatte ved Medical Services kan 

tage hensyn til hvert enkelt barns særlige behov på turen, og faktisk var der 

en familiær stemning imellem de ansatte, børnene og deres pårørende. 

Torsdag blev brugt i selskab med Station manager Martin Stafford, der er 

daglig leder for stationen i Bow. Martin fortalte om sit arbejde og om de 

daglige opgaver, der er i forbindelse med vagtændringer, nedbrud af køretøjer 

og andre dag til dag opgaver han løser. På mange måder er opgaverne han 

løser de samme som en dansk stationsleders, men mange af de it-systemer 

han bruger er anderledes end dem vi kender i Danmark. 
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Fredagen formiddag blev brugt sammen med Fleet manager Michael Duda, der 

forklarede om IT-systemer, der bliver brugt til at styre vognparken. Ligeledes 

viste han hvordan de bruger Falck Sirius i forbindelse med vognstyring og 

evaluering af den enkelte chaufførs kørselsmønster. Fredag eftermiddag brugte 

jeg sammen med Kevin Shire, for at evaluere de to ugers ophold jeg havde 

haft ved virksomheden. Efter vores evalueringsmøde gik turen til den lokale 

pub hvor den årlige julefrokost skulle finde sted, så det var en god måde at 

slutte studieopholdet på. 

3. Konklusion 

Formålet med min tur var at blive klogere på de aktiviteter Falck har i 

udlandet. Jeg syntes det er spændende at være en del af en global virksomhed 

som Falck er blevet. De to uger i England var med til at give mig en god 

forståelse af Medical Services, som er en del af Falck. Ligeledes var det dejligt 

at møde engelske kollegaer, der også syntes at var spændende at møde 

ansatte fra Falck og høre hvordan vi arbejder i Danmark.  

Jeg har været så heldig at få denne fantastiske mulighed for at komme ud og 

se en udenlandsk del af Falck, og det har givet mig en masse oplevelser og en 

større forståelse af Falck som en helhed. Jeg vil derfor opfordre alle, der har 

lyst og mulighed for at søge et studielegat, til at gøre det.   

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle både i Danmark og i England, 

der har hjulpet mig med studieturen. Jeg har oplevet en stor hjælpsomhed fra 

alle jeg har kontaktet i forbindelse med selve planlægningen af turen. 

Har du interesse i at vide mere om Medical Services og First Responce, kan du 

læse mere på  

http://www.medicalservicesuk.com/  

http://www.medicalservicesuk.com/firstresponse/home  

 

http://www.medicalservicesuk.com/
http://www.medicalservicesuk.com/firstresponse/home
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Skulle du have spørgsmål vedrørende turen er du velkommen til at kontakte 

mig på tlf. 29 66 98 48 eller på mail avm@falck.dk . 

Med venlig hilsen  

Anders Vikke. 
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