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RUS er som bekendt sat i verden for at 
sætte faget i fokus og være reddernes 
foretrukne medspiller i udviklingen af 
faget – vi er kort sagt til for faget og for jer 
reddere. 

Redderquizzen er en af RUS’ mange 
fortløbende projekter, der er sat i verden 
for at sætte reddernes fag og udvikling i 
fokus. Målet med appen er at gøre læring 
og udvikling sjovt og let tilgængeligt. Du 
kan konkurrere med dig selv og dine kol-
leger i 14 kategorier, der dækker alle red-
derfagene: brand, autohjælp/assistance, 
sygetransport og ambulance. 

Så quiz med i frokostpausen, på den 
lange nattevagt og i toget på vej hjem. 
Udfordringer med andre er turbaseret, 
så du kan svare, når det passer dig. Der 
kommer nye spørgsmål til hver kategori 
ca. hver tredje måned, så du hele tiden 
kan gå ind og udfordre dig selv og andre 
på ny.

Du kan vælge mellem fl ere sværheds-
grader af spørgsmål i Redderquizzen. Du 
vælger også selv, om du vil dyste mod 
dig selv, eller mod dine kolleger, leder, 
redder-elever og andre. Efter hver endt 
quiz får du det rigtige svar og en kilde, 
hvor du kan læse mere.

Kvalitetssikret af aktive reddere

Redderquizzen er baseret på brugernes 
inddragelse. Appen er derfor sat op, så 
det er muligt at fejlmelde spørgsmål, og 
på hjemmesiden – redderquizzen.dk - 
kan du foreslå nye spørgsmål. Det er med 
til at sikre den høje kvalitet. 

Nye kategorier, 
spørgsmål og forfattere 
til Redderquizzen 
Er der huller i jeres paratviden? Er du helt opdateret på sidste nyt? 
Med Redderquizzen får du opdateret din faglige viden og lærer nyt 
bare ved at quizze med på jeres telefon, når og hvor det passer dig.    

Alle spørgsmål er udarbejdede af aktive 
reddere og alt materiale og kilder er 
nøje udvalgt af forfatterne og admini-
stratorerne. Hver gang du fejlmelder et 
spørgsmål i appen eller foreslår et nyt 
via redderquizzen.dk vil der altid være to 
aktive reddere som kategoriansvarlige, 
der kontrollerer spørgsmålene for at sikre 
den høje kvalitet samt en administrator, 
der godkender. 

De kategoriansvarlige mødes hvert 
kvartal og reviderer spørgsmålene – på 
møderne tages der højde for valide kilder, 
nye retningslinjer og udvikling indenfor 
fagene. Redderquizzens spørgsmål er 
udarbejdet af aktivt personale indenfor 
autohjælp/vejservice, sygetransport, 
brand, redning og ambulance. Flere af 
vores kategoriansvarlige er ansat på 
redderuddannelsen på Erhvervsskolen 
Hillerød, hvilket sikrer, at spørgsmålene 
er i rød tråd med uddannelsen.
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Nye kategorier, 
spørgsmål og forfattere 
til Redderquizzen 

Kontaktdata: 

Nille Aaby
Udviklingskonsulent
26 39 46 26
nille.aaby@3f.dk    

Maja Broløs
Udviklingskonsulent 
23 98 64 25
maja.brolos@3f.dk
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Mød forfatterne

Der er p.t. otte forfattere tilknyttet Red-
derquizzen:

Maja Broløs

• Administrator og overordnet ansvarlig 
for Redderquizzen

• Udviklingskonsulent i RUS, uddannet 
ambulancebehandler og har fl ere års 
erfaring som Ledende Faglærer på 
ambulanceassistentuddannelsen på 
ES Nord

Kategoriansvarlig for:
• Ambulancemateriel
• Farmakologi

Jesper Friis Pedersen

• Administrator og tovholder på Redder-
quizzen

• Ambulanceredder i Falck siden 2004 
og ansat som paramediciner i Falck, 
Vordingborg

Kategoriansvarlig for:
• Ambulancemateriel
• Farmakologi

Jannik Kilschow Larsen

• Faglærer på Redderuddannelsen i Hil-
lerød på ESNord siden august 2013

• Uddannet ambulancebehandler og 
har kørt i Falck siden 1999 (timeansat 
siden 2013)

Kategoriansvarlig for:
• Anatomi og fysiologi
• Sygdomslære
• Ambulancemateriel

Jesper Engelsen

• Faglærer/koordinator på Redderuddan-
nelsen i Hillerød

• Uddannet automekaniker og er holdle-
der hos Helsingør Kommunes Bered-
skab

Kategoriansvarlig for:
• Brand, herunder redning og frigørelse
• Autohjælp

Peter Højer Christensen

• Uddannet ambulancebehandler og 
kører Ambulance i Falck, Greve.

• Startede i Roskilde brandvæsen i 2010 
og har været ansat i Falck siden 2014.

Kategoriansvarlig for:
• Skadestedslære
• Anatomi og fysiologi
• Sygdomslære

Mathias Laursen

• Færdiguddannet ambulanceassistent 
den 1/1-15 og kører ambulance i Falck, 
Næstved

Kategoriansvarlig for:
• Farmakologi
• Obstetrik & Gynækologi

Martin Montana Rager

• Paramediciner i Falck, Holbæk
• Har siden 1997 kørt ambulance og 

akutbil og har undervisningserfaring fra 
bl.a. Falck, forsvaret og redderuddan-
nelsen

Kategoriansvarlig for:
• Førstehjælp
• Genoplivning

Mads Nørgaard Husa

• Paramediciner i Falck, Roskilde
• Redder siden 2007, instruktør på 

CAMES, PHTLS Forsvarets Medic 
uddannelse og timelærer på ESNORD. 
Er desuden tidligere supervisor og 
ambulancefaglig leder.

Kategoriansvarlig for:
• Pædiatri
• Traumatologi

Redderquizzen er et gratis værktøj til fag-
lig opdatering og udvikling fra os til jer! 
Den kan downloades via App Store eller 
Google Play.
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