
De viktigste 
minuttene i livet er 
kanskje ikke de du 

tror det vil være 

Får du eller noen du bryr deg 
om et hjerneslag er det 

minutter som kan skille 
mellom døden, et liv som 

ufør, eller et aktivt liv.  
Riktig diagnose og hjelp så 

fort som mulig er nøkkelen. 

Vi jobber kontinuerlig 
med å utvikle den akutt-

medisinske kjeden. 
Et medlemskap hjelper oss 
å kjøpe tid. Ikke medlem?

Se norskluftambulanse.no
eller ring 09044.
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De viktigste 
minuttene i livet er 
kanskje de du ikke 
hadde drømt om

Lite kan være mer 
overraskende enn selve livet. 
Skulle en ulykke ramme deg 

eller noen du er glad i vil 
riktig hjelp, raskt, være 

avgjørende og kunne skille 
overlevelse fra alternativet. 

Vi jobber kontinuerlig 
med å utvikle den 

akuttmedisinske kjeden. 
Hjelp oss å kjøpe tid. 

SMS: Send TID til 2380 
og støtt oss med kr 200,- 

eller bli medlem på 
norskluftambulanse.no
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De viktigste 
minuttene i livet 

er ikke de du kan 
se frem til

Blir noen du er glad i utsatt 
for alvorlig ulykke er tid 
avgjørende. Transport til 
rett sykehus så raskt som 

mulig, vil gjøre en stor 
forskjell ved alvorlige 

hodeskader som krever 
avansert behandling. 

Riktig diagnose, hurtig, 
er nøkkelen.

Vi jobber kontinuerlig 
med å utvikle den akutt-

medisinske kjeden. 
Et medlemskap hjelper oss 
å kjøpe tid. Ikke medlem?

Se norskluftambulanse.no
eller ring 09044.
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De viktigste 
minuttene i livet, 

er de som kanskje 
må brukes på å 
ikke miste det.

Stiftelsen Norsk  
Luftambulanse jobber 

kontinuerlig med å utvikle 
den akuttmedisinske kjeden. 

Arbeidet avhenger av 
medlemmene våre.  

Det er medlemmene som 
finansierer nytt akutt-

medisinsk utstyr, legebiler, 
kurs og forskning. Det er 

medlemmene som hjelper 
oss å kjøpe tid ved sykdom 

eller ulykke.

Er du ikke medlem? 

Se norskluftambulanse.no
eller ring 09044.

Det finnes viktige 
minutter i livet.     
Og så finnes 

det dødsviktige.
Stiftelsen Norsk  

Luftambulanse jobber 
kontinuerlig med å utvikle 

den akuttmedisinske kjeden. 
Arbeidet avhenger av 

medlemmene våre.  
Det er medlemmene som 

finansierer nytt akutt-
medisinsk utstyr, legebiler, 

kurs og forskning. Det er 
medlemmene som hjelper 
oss å kjøpe tid ved sykdom 

eller ulykke.

Er du ikke medlem? 

Se norskluftambulanse.no
eller ring 09044.

Det er minuttene 
du ikke vet om 
som kan bli de 

viktigste. 
Stiftelsen Norsk  

Luftambulanse jobber 
kontinuerlig med å utvikle 

den akuttmedisinske kjeden. 
Arbeidet avhenger av 

medlemmene våre.  
Det er medlemmene som 

finansierer nytt akutt-
medisinsk utstyr, legebiler, 

kurs og forskning. Det er 
medlemmene som hjelper 
oss å kjøpe tid ved sykdom 

eller ulykke.

Er du ikke medlem? 

Se norskluftambulanse.no
eller ring 09044.

Hvordan synliggjøre verdien av 
Norsk Luftambulanse for folk flest? 
Ved å minne om forskjellen på tid 
- og livsviktig tid.

For de fleste er livet langt og 
består av mange store øyeblikk, 
men for mange av oss kommer 
det noen korte minutter som er 
viktigere enn alle de andre. 

Kontrasten mellom det de fleste 
av oss oppfatter som viktige 
minutter og hva som faktisk er 
livsviktige minutter, gir NLA et 
kommunikasjonsrom, og en plass 
og rolle i folks liv. Dette rommet 
benytter vi til å gjøre folk bevisste 
på hva Norsk Luftambulanse
holder på med, og til å verve
nye medlemmer.

Det handler om; 
De viktigste minuttene.

Medlemsmagasin


