
Trygg på tur med 
Sanitetskvinnene



• Sanitetskvinnene er opptatt av trygge lokalsamfunn og 
fysisk aktivitet. Nå kan dette kombineres!

• Om noe skulle skje på tur i utmarksområder, er det ikke 
alltid enkelt å forklare nødmannskapene hvor man 
befinner seg.

• Vi oppfordrer våre lokalforeninger til å lage nødplakater 
med koordinatene til kjente utfartsmål, gapahuker og 
lignende der koordinatene til turstedet vil stå (oppskrift 
nedenfor). 

• Husk å laminere plakatene før de settes opp.

• Du må alltid søke om tillatelse til å henge opp 
nødplakater. Kontakt kommunen først, eventuelt 
grunneier.



Hvordan laste ned nødplakater fra Norsk 
Luftambulanse (NLA) og hvordan legge til 

Sanitetskvinnenes egen logo før printing. Vi har 
samarbeid med NLA om dette!



Aller først må du gå inn 
her: 
https://norskluftambulans
e.no/nodplakat/

Da vil du få opp en side 
som ser slik ut. Trykk på 
«Lag nødplakat»

https://norskluftambulanse.no/nodplakat/


Her skriver du inn adresse eller 
stedsnavn for der du ønsker å henge 
opp en nødplakat. Det kan være lurt 
å finne hvilke områder dere skal 
sette opp plakater i før dere 
begynner denne prosessen.

Når du har skrevet inn ønsket 
adresse/område så trykker du på 
«Lag nødplakat».



Fyll inn navn på stedet og e-
postadressen du ønsker å motta 
plakaten på. Her kan du også velge 
om du vil motta nyhetsbrev fra 
Norsk Luftambulanse hvis du ønsker 
det. 

Trykk deretter på «Send meg 
nødplakaten».



Når du har trykket «Send meg 
nødplakaten» så kommer 
denne siden opp. Her er det 
ikke mer å gjøre, så nå må du 
gå i innboksen for å åpne 
mailen fra Norsk 
Luftambulanse med din nye 
nødplakat.



I innboksen din vil mailen se slik ut. 
Trykk på «Last ned din nødplakat» og 
lagre den på skrivebordet ditt, eller 
et sted som er lett å finne igjen. Av 
og til blir filer lagret i mappen som 
heter «Nedlastninger»/ 
«Downloads). 



Klistre på vår logo, laminer arkene – og heng opp (husk tillatelse!)


