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Profiloversikt Helse Nord IKT
2

Innledning
Profilmanualen viser lokale tilpasninger til nasjonalt profilprogram
med bruk av etablerte lokale symboler.

Oversikten beskriver et lettfattelig merkevarehirearki, med bruksområder for
logo/avsender, dekorelementer og designgrep/plassering.
Den utvidede profilen etablerer et felles uttrykk for hele foretaksgruppen
Helse Nord. I prinsipp følges det nasjonale profilprogrammet, med tillegg
som ivaretar de ulike helseforetakenes innarbeidede identitet.
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Overordnede retningslinjer
Prikkekors
Symbolet er basert på idéen om navigasjon og styring.
De fem elementene er likeverdig satt opp i forhold til
den himmelretning/region de representerer. Dermed
skal prikkekorset aldri brukes sammen med vertikal
tekst.
Formen er basert på korset; et utbredt internasjonalt
symbol for helserelaterte organisasjoner.
Symbolet taler for seg selv, uten tekst.
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Overordnede retningslinjer
Retningslinjer
Definisjon
Logo: Helseforetakenes logoer består av prikkekors, foretaksnavn,
skillestrek og designelement. I angitt rekkefølge.

Bruk av logo og designelement i ulike kanaler

Generelt
Logo skal som hovedregel benyttes. I særlige tilfeller kan designelement brukes alene, men
aldri til erstatning for logo.
Maler
Det er utviklet maler i hvert helseforetak for brev, powerpoint, konvolutter, visittkort,
annonser, e-postsignatur og ID-kort. Profilhåndboken inneholder forslag til forsider til
publikasjoner (rapporter, brosjyrer), rollups, skilt og bekledning. Disse er retningsgivende.

Helse Nord IKT og Helse Nord RHF skal ikke bruke designelement.
Med designelementer menes i denne sammenheng:
Finnmarkssykehuset: Sola
UNN: Pingvinen
Nordlandssykehuset: Sommerfuglen
Helgelandssykehuset: Ringene
Sykehusapotek Nord: Urter/morter
Organisatoriske enheter med regionale funksjoner kan, etter avtale
med kommunikasjonsdirektøren i Helse Nord RHF, få bruke Helse
Nord RHFs logo etterfulgt av skillestrek og navnet på den
organisatoriske enheten.

Internett
Helseforetakenes nettsteder følger profil for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
basert på nasjonal profilhåndbok.
Intranett
Foretaksgruppen Helse Nord beslutter selv grafisk design på intranett. Profilhåndboka er
retningsgivende. Kommunikasjonsavdelingene i helseforetakene beslutter.
Kontakt
Ved spørsmål om profilmanualen: Kontakt kommunikasjonsavdelingen i eget helseforetak.

Det skal ikke utvikles egne logoer, designelementer eller andre
grafiske elementer for organisatoriske enheter eller prosjekter i
foretaksgruppen. Prinsippet gjelder uavhengig av størrelse og lengde
på prosjektet.
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Overordnede retningslinjer
Kort beskrivelse: utsendelse av brev, avsender, oppsett, postmottak, mm.

Bruk av logo
Slik benyttes overordnet logo.

Konvolutt
Plassering av logotype, linje og adresse
forholder seg til følgende mål på alle
typer konvolutter:

8mm

10mm

8mm

Budsjett
2020

17 mm

Scala sans 8,5 pt.
PMS 287

gjengis Helse-logoen
i 82%.
Logo benyttes På
i 80konvolutter
% av originalstørrelse
på konvolutter.

Nedlasting av konvolutter fra nett (for byråer og trykkerier)
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Overordnede retningslinjer
Bruk av logo

Logovarianter

Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.
Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på
informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Avstand A

Avstand B

Avstand B

Avstand A

Avstand B

Hammerfest
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Overordnede retningslinjer
Logo - lokal tilpasning
Logo består av prikkekors, navn (norsk + samisk) og designelement.

Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement.
Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte

Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik

berører logoens informasjon.

profilhåndboken angir.

Designelementet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement.
Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100 % fargestyrke

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse,

(eller tilsvarende gråtone).

for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/
designet.

Logo
PRIKKEKORS

NAVN

DESIGNELEMENT

Skillestrek plasseret i predefinert avstand fra
logo, med designelementet til høyre.
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Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram
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Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram
Støttefarger. Tilleggspalett for behov utover profilfargene.

Utvidet fargepalett
Logoen gjengis i hovedsak i 2 spesialfarger eller i CMYK.
PMS 4665

I tilfeller hvor man kun har en farge til rådighet kan logoen gjengis i kun PMS 287.

C : 18
M: 35
Y : 47
K:5

R : 195
G : 166
B : 135

HEX : #C3A687

PMS 4715

C : 30
M: 54
Y : 57
K : 26

HEX : #8D6A59
100-10%

PMS483
PMS 287

HEX : #5C3229

C : 36
M: 80
Y : 75
K : 53

R : 92
G : 50
B : 41

100-10%

PMS1795

HEX : #BD0C2E

C:0
M: 100
Y : 81
K:4

100-10%

PMS 284
PMS 459

Palett

HEX : #D9CB68

C : 16
M: 14
Y : 71
K:1

Hovedfarger.

PMS 287

R : 217
G : 203
B : 104

R:0
G : 50
B : 131

HEX : #003283
100-10%

C : 55
M: 19
Y:0
K:0
PMS 284

R : 129
G : 169
B : 225

PMS 624

C : 57
M: 24
Y : 44
K:6

PMS 130

HEX : #E3A611

R : 131
G : 156
B : 143

HEX : #839C8F

R : 189
G : 12
B : 46

100-10%

C:0
M: 39
Y : 100
K:0

R : 227
G : 166
B : 16

100-10%

100-10%

C : 100
M: 69
Y:0
K : 11

R : 141
G : 106
B : 89

PMS 362

C : 73
M: 13
Y : 100
K:1

R : 107
G : 155
B : 58

HEX : #6B9B3A
100-10%

100-10%

HEX : #81A9E1
100-10%

PMS 7543

C : 44
M: 28
Y : 25
K:6

R : 154
G : 162
B : 171

HEX : #9AA2AB
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PMS 342

C : 95
M: 32
Y : 79
K : 26

R : 47
G : 101
B : 74

HEX : #2F654A
100-10%

100-10%

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram

TYPOGRAFI, LINJER, FORMER OG BILDER
som designelement
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Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram
Typografi til daglig bruk
Calibri egner seg godt på skjerm og i overskrifter, mens Cambria gir god
lesbarhet på trykket materiale. Øyet følger bokstavenes seriffer, noe som
gir god flyt i lengre tekster.

Calibri regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Cambria er hovedfont i brev/pubikasjoner.
Calibri brukes på skjerm (f.eks. lysbildepresentasjoner).

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Trykksaker og brev skrives i 12 pkt Cambria regular.
Det legges opp til riktig fontbruk i maler som utarbeides av HF. Disse
skal følges. Cambria og Calibri er godt utbygget med hensyn til samiske
tegn.

Cambria regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Scala benyttes kun i logo og i profilerende materiell satt opp av byrå.

Cambria Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
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Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram

Linje og fargefelt
Enkel stiplet linje benyttes som fleksibelt designelement,
for å dele inn formatet.

Fargeflater i profilfarger.

MØRK BLÅ:
PMS 287

100-10%

LYS BLÅ:
PMS 284

100-10%
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Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram

Bildebruk
Bilder skal støtte og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans
for innholdet.
Det er ønskelig at bildene inneholder mennesker, der det er naturlig og
mulig, men ikke et krav. Utsnitt av mennesker kan fungere der temaet
ikke er så konkret at man lett kan finne et passende motiv.
Se bildeeksemplene på denne siden.
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Grunnleggende system
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Grunnleggende system

Helseforetakene som betjener både bokmål og stor samisktalende
befolkning, skal ha logo både på bokmål og samisk. Her er vist oppsett
fra nasjonalt profilprogram.

Logosystem – avsenderhierarki Helse Nord

HELSEFORETAK

HELSEFORETAK
Klinikknavn/geografisk beskrivelse

Prikkekors
RHF - Prikkekorset skal være i midten av tekst
HF - Prikkekorset skal stå til venstre

HELSE NORD IKT
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Grunnleggende system
Avsenderkartlegging
Vektlegging/fordeling av visuelt uttrykk.

Gjennomført bruk av typografi og avsenderinformasjon.
Bilder og andre elementer velges ut fra målgruppe for å
styrke budskapet.

Rapport

Systematisering av avsender og visuelle signaler.

Brosjyrer (løsere)

PPT

Rapport

Bekledning – fleece-/allværsjakker
Fast logo/symbol.
Friere tolkning av lokalt
symbol/designelementer som mønster,
o.l.

Løsere innpakning
med oppmerksomhetsfremmende elementer
og tydelig avsender i
fast oppsett.

Rapporter (streng)
ID-kort
Brevmal

Konferansemateriell

Visittkort
Invitasjoner til
uformelle treff

Header webside

Annonser

Konvoluttmal
PPT

HELGELANDSSYKEHUSET

HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Konferanse

Bekledning – uniform
Biler
Stempel
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Profiloversikt: Finnmarkssykehuset
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset

Logoen finnes i en egen versjon på samisk

Bruk av lokalt symbol som designelement
Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement.

Logo består av en sammensetting av prikkekors og foretaksnavn.

Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte berører

Foretaket har i tillegg et designelement, symbolisert ved sola.

logoens informasjon.

Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik
profilhåndboken angir.

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement.
Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100 % fargestyrke

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse,

(eller tilsvarende gråtone).

for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/
designet.

PRIKKEKORS

NAVN

DESIGNELEMENT

Skillelinje plasseret i predefinert avstand fra logo,
med designelementet til høyre.

Avstand B

Avstand B

Avstand B

Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand B
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Kompetansesenter for x - samisk
Kompetansesenter for x

Avstand B

Avstand B

Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Logovarianter
Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.
Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på
informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Hammerfest

Hámmarfeasta
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Kontormateriell

Logo skal inkludere samisk.
Samisk navn øverst når
brevet har samisk ordlyd.

Poliklinikk Harstad
Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Hammerfest

Sted / Dato:
Hammerfest, 26.02.2014

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Hammerfest

Sted / Dato:
Hammerfest, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Finnmarkssykehuset
Postboks 000
0000 Hammerfest
Kontonr:
0000.00.00000

adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

Besøksadresse:
Prinsensgate 164
0000 Hammerfest
Org nr:
MVA 000000000NO

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.helsefinnmark.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@hf.no

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word.
Fargepalett legges inn som standard.
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

Finnmarkssykehuset
Postboks 000
0000 Hammerfest
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Prinsensgate 164
0000 Hammerfest
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.helsefinnmark.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@hf.no

Avsender skal med i brevets innledning.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig
frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i
brevtekst.
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Finnmarkssykehuset • Finnmárkkubuohcceviessu • Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx

Brevtopp med utvidet informasjon i forbindelse med logo.
Teksten settes under nederste sirkelkant, som vist under oppsett av kompetansesenter.

Klinikk prehospitale tjenester • Ambulansestasjon Hammerfest
Prehospitala balvalusaid klinihkka • Ambulanssastasuvdna Hámmarfeasta

Til:
Navn Etternavn

Nordlandsgt 3
0000 Hammerfest

Sted / Dato:
Hammerfest, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.
adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.

Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter ne
adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen
Ola Normann
Sjefslege

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Finnmarkssykehuset
Postboks 000
0000 Hammerfest
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Prinsensgate 164
0000 Hammerfest
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.helsefinnmark.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@hf.no
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Visittkort

Samisk kort

Navn Navnesen

Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon
Telefuvdna: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@finnmarkssykehuset.no

Tittel/profesjon/funksjon

www.finnmarkssykehuset.no
Poastaboksa 222 Xxxxxxx • 9615 Hámmarfeasta

Telefon: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@finnmarkssykehuset.no

Fitnančujuhus: Sykehusveien 35

www.finnmarkssykehuset.no
Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx
Besøksadresse: Gatenavn 123 • Bydel

Engelsk kort

Navn Navnesen
Employee representative
Finnmark Hospital Trust
Phone: +47 414 141 41 / Mobile: +47 414 141 41
post@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
P.O.Box 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx • Norway
Visitors address: Sykehusveien 35
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Powerpoint

Overskrift

Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene.

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en
modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene
integreres i de samme anleggene som
bygges for de kliniske funksjonene.

Overskrift

Forside
Tittel

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de
kliniske funksjonene.
Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie.
Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder
grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet
inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital
HF eier anleggene i et tingsrettslig
sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg
som partene har finansiert i felleskap,
herunder grunnlarealer som er erhvervet
i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som
er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende
bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

I Powerpoint 2007 og 2010 kan man velge
mange ulike malsider innenfor samme
maldokument.
Det er mulig med frihet innenfor de
oppsatte rammer.

Forside
Tittel
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Stillingsannonser
Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og
har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke.
Finnmarkssykehuset har Hammerfest som administrativ hovedbase hvor også det ene av foretakets to sykehus befinner seg.

Det andre sykehuset er i Kirkenes. Den psykiatriske helsetjenesten
og rusomsorgen er svært desentralisert og lokalisert i hele fylket.

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i
Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Finnmarkssykehuset
har Hammerfest som administrativ hovedbase hvor
også det ene av foretakets to sykehus befinner seg.
Det andre sykehuset er i Kirkenes. Den psykiatriske
helsetjenesten og rusomsorgen er svært desentralisert og lokalisert i hele fylket.

AMBULANSELÆRLINGER

AMBULANSELÆRLINGER

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, enhet for prehospitale tjenester
VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og
sosialfag og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Bestå helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig framstillingsevne
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og gode forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse relevante arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester

Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant
praksis/utdanning. Vi presiserer
nødvendigheten av en godt oppsatt
CV med referanser. Søkere til stillingene
må beherske norsk språk (skandinavisk)
muntlig ronisk. Ko attester, vitnemål og
evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt
intervju. Søknadspapirer vil ikke bli
returnert.
Referansenr: 10/2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen

VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag
og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Du må ha bestått helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig og skriftlig framstevne på 8 språk
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og inspirerende forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

. Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning.
Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med
referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk
(skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende
bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr.
Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger
om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt
referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt.
autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil
ikke bli returnert.
Referansenr: 10 / 2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen, hovinstruktør 99 99 99 99

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

AMBULANSELÆRLINGER
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester
Les mer: www.helse-nord.no/stilling/129812

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Sykehuset

Publikasjoner

din trygghet

Fritt behandlingsvalg
Veileder

Fritt behandlingsvalg

Her kan du skrive inn
overskriften

Budsjett
2020

Veileder

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Ved liten plass, kan designelementet løsrives
og plasseres annet egnet sted. Gjerne i fokus.

Eksempler på bruk av
designelementene.
Logoplassering forholder seg til venstre kant/
hjørne.

Samhandling i nord

Rapport

Rapport

Her kan du skrive inn
overskriften

Lokalt symbol plasseres i
hovedsak i motsatt ende
av formatet.

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Nedre rekke:
Eksempler på oppsett
med flere logoer.
Logo kan i spesielle tilfeller benyttes uten
designelementet dersom det er liten plass.

Skal det vises flere enn 2 logoer, skal logoene plasseres på baksiden av/siste siden i publikasjonen.
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Rollup

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel,
kan det utelates i logo.
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Skilt
På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter,
skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være
med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo.
Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.

Alta helsesenter
Álttá dearvvašvuođaguovddáš
Hammarfeastaklinihkka • Spesialistapoliklinihkka Álttás
Klinikk Hammerfest • Spesialistpoliklinikken i Alta

Akuttmottak
Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin

Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin
Akuttmottak

Resepsjon
Vuostáiváldin

Vuostáiváldin
Resepsjon
Klinikk Hammerfest • Spesialistpoliklinikken i Alta
Hammarfeastaklinihkka • Spesialistapoliklinihkka Álttás

Álttá dearvvašvuođaguovddáš
Alta helsesenter
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Profiloversikt Finnmarkssykehuset
Merking av personer
Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.
Navn Navnesen

Navn Navnesen

Funksjon

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED

Funksjon

Arbeidssted

Arbeidssted

KATASTROFELEDELSE
VERNEOMBUD
Stempel
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Profiloversikt: Sykehusapotek Nord
30

Profiloversikt Sykehusapotek Nord

Logoen finnes i en egen versjon på samisk

Bruk av lokalt symbol som designelement
Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement.

Logo består av en sammensetting av prikkekors og foretaksnavn.

Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte berører

Foretaket har i tillegg et designelement, symbolisert ved urter/morter.

logoens informasjon.

Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik
profilhåndboken angir.

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement.
Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100 % fargestyrke

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse,

(eller tilsvarende gråtone).

for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/
designet.

PRIKKEKORS

NAVN

DESIGNELEMENT

Skillelinje plasseret i predefinert avstand fra logo,
med designelementet til høyre.

Avstand B

Avstand B

Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk

Avstand A

Avstand A

Avstand B

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand B
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Kompetansesenter for x - samisk
Kompetansesenter for x

Avstand B

Avstand B

Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Logovarianter
Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.
Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på
informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Hammerfest

Hámmarfeasta
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Kontormateriell

Logo skal inkludere samisk.
Samisk navn øverst når
brevet har samisk ordlyd.

Poliklinikk Harstad
Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Tromsø

Sted / Dato:
Tromsø, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.
adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet
concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen
Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege			
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Sykehusapotek Nord
Postboks 000
0000 Tromsø
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Xxxxxxxx
0000 Tromsø
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.sykehusapotek-nord.no

Avd: xx
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
xx@xx.no

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word.
Fargepalett legges inn som standard.
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Tromsø

Sted / Dato:
Tromsø, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.
adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet
concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen
Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege			
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Sykehusapotek Nord
Postboks 000
0000 Tromsø
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Xxxxxxxx
0000 Tromsø
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.sykehusapotek-nord.no

Avsender skal med i brevets innledning.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig
frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i
brevtekst.
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Avd: xx
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
xx@xx.no

Sykehusapotek Nord • Davvi buohcceviessoapotehka • Postboks 6147 • 9291 Tromsø

Brevtopp med utvidet informasjon i forbindelse med logo.
Teksten settes under nederste sirkelkant, som vist under oppsett av kompetansesenter.

Hammerfest • Hámmarfeasta

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Tromsø

Sted / Dato:
Tromsø, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.
adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.

Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter ne
adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen
Ola Normann
Sjefslege					

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Sykehusapotek Nord
Postboks 000
0000 Tromsø		
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Prinsensgate 164
0000 Tromsø		
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.sykehusapotek-nord.no

Avd: Tromsø
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
xx@xx.no
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Visittkort

Samisk kort

Navn Navnesen

Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon
Telefuvdna: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@sykehusapotek-nord.no

Tittel/profesjon/funksjon

www.sykehusapotek-nord.no
Poastaboksa 6147 • 9291 Tromsø

Telefon: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@sykehusapotek-nord.no

Fitnančujuhus: xxxxx

www.sykehusapotek-nord.no
Postboks 6147 • 9291 Tromsø
Besøksadresse: xxxxxx

Engelsk kort

Navn Navnesen
Employee representative
Hospital Pharmacy of North Norway Trust
Phone: +47 77 62 62 56 / Mobile: +47 414 141 41
post@sykehusapotek-nord.no
www.sykehusapotek-nord.no
P.O.Box 6147 • 9291 Tromsø • Norway
Visitors address: xxxxx
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Powerpoint

Overskrift

Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene.

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en
modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene
integreres i de samme anleggene som
bygges for de kliniske funksjonene.

Overskrift

Forside
Tittel

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de
kliniske funksjonene.
Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie.
Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder
grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet
inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital
HF eier anleggene i et tingsrettslig
sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg
som partene har finansiert i felleskap,
herunder grunnlarealer som er erhvervet
i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som
er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende
bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

I Powerpoint 2007 og 2010 kan man velge
mange ulike malsider innenfor samme
maldokument.
Det er mulig med frihet innenfor de
oppsatte rammer.

Forside
Tittel
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Stillingsannonser
Sykehusapotek Nord HF er et statlig eid helseforetak under Helse
Nord RHF. Foretaket driver sykehusapotek i Tromsø, Bodø og
Harstad, med avdelinger ved sykehusene i Narvik, Vesterålen,
Lofoten, Mosjøen og Sandnessjøen.

FARMASØYT

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi med et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består
av enheter i Tromsø, Bodø, Harstad, Narvik, Vesterålen, Lofoten,
Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Hovedkontoret ligger i
Tromsø og foretaket har til sammen ca 90 sykehusapotek.

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største
aktør innen sykehusfarmasi med et stort fagmiljø.
Sykehusapotek Nord HF består av enheter i Tromsø,
Bodø, Harstad, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Mo i
Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Hovedkontoret
ligger i Tromsø og foretaket har til sammen ca 90
ansatte.

FARMASØYT

Sykehusapoteket i Harstad
VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og
sosialfag og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Bestå helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig framstillingsevne
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og gode forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse relevante arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

Sykehusapoteket i Harstad

VI VEKTLEGGER:

Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant
praksis/utdanning. Vi presiserer
nødvendigheten av en godt oppsatt
CV med referanser. Søkere til stillingene
må beherske norsk språk (skandinavisk)
muntlig ronisk. Ko attester, vitnemål og
evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt
intervju. Søknadspapirer vil ikke bli
returnert.
Referansenr: 10/2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen

VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag
og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Du må ha bestått helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig og skriftlig framstevne på 8 språk
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og inspirerende forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

. Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning.
Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med
referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk
(skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende
bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr.
Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger
om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt
referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt.
autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil
ikke bli returnert.
Referansenr: 10 / 2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen, hovinstruktør 99 99 99 99

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

FARMASØYT
Sykehusapoteket i Harstad
Les mer: www.helse-nord.no/stilling/129812

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Sykehuset

Publikasjoner

din trygghet

Fritt behandlingsvalg
Veileder

Fritt behandlingsvalg

Her kan du skrive inn
overskriften

Budsjett
2020

Veileder

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Ved liten plass, kan designelementet løsrives
og plasseres annet egnet sted. Gjerne i fokus.

Eksempler på bruk av
designelementene.
Logoplassering forholder seg til venstre kant/
hjørne.

Samhandling i nord

Rapport

Rapport

Her kan du skrive inn
overskriften

Lokalt symbol plasseres i
hovedsak i motsatt ende
av formatet.

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Nedre rekke:
Eksempler på oppsett
med flere logoer.
Logo kan i spesielle tilfeller benyttes uten
designelementet dersom det er liten plass.

Skal det vises flere enn 2 logoer, skal logoene plasseres på baksiden av/siste siden i publikasjonen.
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Rollup

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel,
kan det utelates i logo.
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Skilt
På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter,
skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være
med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo.
Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.

Alta helsesenter
Álttá dearvvašvuođaguovddáš
Resepsjon
Vuostáiváldin

Vuostáiváldin
Resepsjon
Álttá dearvvašvuođaguovddáš
Alta helsesenter
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Profiloversikt Sykehusapotek Nord
Merking av personer
Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.
Navn Navnesen

Navn Navnesen

Funksjon

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED

Funksjon

Arbeidssted

Arbeidssted

KATASTROFELEDELSE
VERNEOMBUD
Stempel
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Profiloversikt: Universitetssykehuset Nord-Norge
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge

Logoen finnes i en egen versjon på samisk

Bruk av lokalt symbol som designelement
Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement.

Logo består av en sammensetting av prikkekors og foretaksnavn.

Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte berører

Foretaket har i tillegg et designelement, symbolisert ved pingvinen.

logoens informasjon.

Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik
profilhåndboken angir.

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement.
Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100 % fargestyrke

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse,

(eller tilsvarende gråtone).

for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/
designet.

PRIKKEKORS

NAVN

DESIGNELEMENT

Skillelinje plasseret i predefinert avstand fra logo,
med designelementet til høyre.

Avstand A

Avstand B

Avstand B

Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk
Avstand A

Avstand A

Avstand B

Avstand A

Avstand A

Avstand A

Avstand B

Kompetansesenter for x - samisk
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Kompetansesenter
for x

Avstand B

Avstand B

Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Logovarianter
Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.
Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på
informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Tromsø

Romsa
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Kontormateriell

Logo skal inkludere samisk.
Samisk navn øverst når
brevet har samisk ordlyd.

Poliklinikk Harstad
Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Harstad

Sted / Dato:
Harstad, 26.02.2014

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Hammerfest

Sted / Dato:
Hammerfest, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege			
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
UNN
Postboks 000
0000 Harstad
Kontonr:
0000.00.00000

adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

Besøksadresse:
Xxxxxxxx 164
0000 Harstad
Org nr:
MVA 000000000NO

Kari Normann

Ola Normann
Sjefslege

Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.unn.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@unn.no

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word.
Fargepalett legges inn som standard.
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

UNN
Postboks 000
0000 Harstad
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Xxxxxxxx 164
0000 Harstad
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.unn.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@unn.no

Avsender skal med i brevets innledning.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig
frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i
brevtekst.
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UNN • Davvi-Norgga universitehtabuohcceviessu • Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx

Akuttmedisinsk klinikk • Ambulanse Narvik
Fáhkkabuhcciid klinihkka • Narviikka ambulánsa

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Tromsø

Sted / Dato:
Tromsø, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.
adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.

Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter ne
adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen
Ola Normann
Sjefslege					

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
UNN		
Postboks 000
0000 Tromsø		
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Prinsensgate 164
0000 Tromsø		
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.unn.no		

Avd: Tromsø
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
xx@unn.no
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Visittkort

Samisk kort

Navn Navnesen

Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon
Telefuvdna: + 47 414 141 41 / Mobil: + 47 414 141 41
post@unn.no

Tittel/profesjon/funksjon

www.unn.no
Poastaboksa 222 Xxxxxxx • 9038 Romsa

Telefon: + 47 414 141 41 / Mobil: + 47 414 141 41
post@unn.no

Fitnančujuhus: Sykehusveien 35

www.unn.no
Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx
Besøksadresse: Gatenavn 123 • Bydel
Engelsk kort

Navn Navnesen
Employee representative
University Hospital of North Norway
Phone: +47 414 141 41 / Mobile: +47 414 141 41
post@unn.no
www.unn.no
P.O.Box 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx • Norway
Visitors address: Sykehusveien 35
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Powerpoint

Overskrift

Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene.

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en
modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene
integreres i de samme anleggene som
bygges for de kliniske funksjonene.

Overskrift

Forside
Tittel

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de
kliniske funksjonene.
Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie.
Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder
grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet
inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital
HF eier anleggene i et tingsrettslig
sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg
som partene har finansiert i felleskap,
herunder grunnlarealer som er erhvervet
i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som
er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende
bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

I Powerpoint 2007 og 2010 kan man velge
mange ulike malsider innenfor samme
maldokument.
Det er mulig med frihet innenfor de
oppsatte rammer.

Forside
Tittel
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Stillingsannonser
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel
medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet.

Universitetssykehuset er landsdelens helsefaglige spydspiss og
skal være ledende nasjonalt innenfor utvalgte fagområder. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland, med
alle funksjoner som nasjonale myndigheter tillegger lokalsykehus
i Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et
universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den
nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av
høy kvalitet. Universitetssykehuset er landsdelens
helsefaglige spydspiss og skal være ledende nasjonalt innenfor utvalgte fagområder.

AMBULANSELÆRLINGER

AMBULANSELÆRLINGER

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, enhet for prehospitale tjenester
VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og
sosialfag og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Bestå helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig framstillingsevne
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og gode forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse relevante arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester

Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant
praksis/utdanning. Vi presiserer
nødvendigheten av en godt oppsatt
CV med referanser. Søkere til stillingene
må beherske norsk språk (skandinavisk)
muntlig ronisk. Ko attester, vitnemål og
evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt
intervju. Søknadspapirer vil ikke bli
returnert.
Referansenr: 10/2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen

VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag
og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Du må ha bestått helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig og skriftlig framstevne på 8 språk
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og inspirerende forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

. Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning.
Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med
referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk
(skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende
bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr.
Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger
om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt
referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt.
autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil
ikke bli returnert.
Referansenr: 10 / 2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen, hovinstruktør 99 99 99 99

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

AMBULANSELÆRLINGER
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester
Les mer: www.helse-nord.no/stilling/129812

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Sykehuset

Publikasjoner

din trygghet

Fritt behandlingsvalg
Veileder

Fritt behandlingsvalg

Her kan du skrive inn
overskriften

Budsjett
2020

Veileder

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Ved liten plass, kan designelementet løsrives
og plasseres annet egnet sted. Gjerne i fokus.

Eksempler på bruk av
designelementene.
Logoplassering forholder seg til venstre kant/
hjørne.

Samhandling i nord

Rapport

Rapport

Her kan du skrive inn
overskriften

Lokalt symbol plasseres i
hovedsak i motsatt ende
av formatet.

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Nedre rekke:
Eksempler på oppsett
med flere logoer.
Logo kan i spesielle tilfeller benyttes uten
designelementet dersom det er liten plass.

Skal det vises flere enn 2 logoer, skal logoene plasseres på baksiden av/siste siden i publikasjonen.
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Rollup

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel,
kan det utelates i logo.
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Skilt
På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter,
skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være
med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo.
Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.

Resepsjon
Vuostáiváldin

Døgnenhet
Jándordikšu

Akuttmottak
Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin

Poliklinikk
Poliklinihkka
Senter for psykisk helse, Midt-Troms
Psyhkalaš divššu guovddáš, Gaska-Romsa
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Profiloversikt Universitetssykehuset Nord-Norge
Merking av personer
Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.
Navn Navnesen

Navn Navnesen

Funksjon

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED

Funksjon

Arbeidssted

Arbeidssted

KATASTROFELEDELSE
VERNEOMBUD
Stempel
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Profiloversikt: Nordlandssykehuset
54

Profiloversikt: Nordlandssykehuset

Designelement: Sommerfuglen
Den gule sommerfuglen med hjertet er symbol for liv,
helse og omsorg.
Sommerfuglen som symbol på liv, hjertet som symbol på omsorg
og fargen som parallell til solens farge, som kilde til alt liv.
Sommerfuglen er også et symbol på livets skjørhet,
men samtidig den styrke som ligger i selv det minste liv.
Til sammen danner dette rammen rundt det vi som
helseinstitusjon skal gi til pasienter og pårørende i alle
livets faser fra fødsel til død.
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Logovarianter
Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.
Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på
informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Bodø
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Brevmal

Avsender skal med i brevets innledning.
Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig frem.
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Visittkort

Engelsk kort

Navn Navnesen

Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon
Telefon: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@nordlandssykehuset.no

Tittel/profesjon/funksjon

www.nordlandssykehuset.no
Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx

Telefon: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@nordlandssykehuset.no

Besøksadresse: Gatenavn 123 • Bydel

www.nordlandssykehuset.no
Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx
Besøksadresse: Gatenavn 123 • Bydel
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Powerpoint

Overskrift

Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene.

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en
modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene
integreres i de samme anleggene som
bygges for de kliniske funksjonene.

Overskrift

Forside
Tittel

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de
kliniske funksjonene.
Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie.
Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder
grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet
inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

Forside
Tittel
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Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital
HF eier anleggene i et tingsrettslig
sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg
som partene har finansiert i felleskap,
herunder grunnlarealer som er erhvervet
i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som
er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende
bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

Profiloversikt Nordlandssykehuset
Stillingsannonser
Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med
tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har
både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner.

Nordlandssykehuset dekker befolkningens behov for de fleste
spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykiatri og
rus. Helseforetaket har lokalsykehusfunksjoner for Salten (Bodø),
Lofoten og Vesterålen, fylkesdekkende funksjoner innen flere
subspesialiteter innen medisin, kirurgi og psykiatri.

Nordlandssykehuset dekker befolkningens behov
for de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin,
kirurgi og psykiatri og rus. Helseforetaket har
lokalsykehusfunksjoner for Salten (Bodø), Lofoten
og Vesterålen, fylkesdekkende funksjoner innen
flere subspesialiteter innen medisin, kirurgi og
psykiatri.

AMBULANSELÆRLINGER

AMBULANSELÆRLINGER

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, enhet for prehospitale tjenester
VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og
sosialfag og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Bestå helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig framstillingsevne
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og gode forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse relevante arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester

Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant
praksis/utdanning. Vi presiserer
nødvendigheten av en godt oppsatt
CV med referanser. Søkere til stillingene
må beherske norsk språk (skandinavisk)
muntlig ronisk. Ko attester, vitnemål og
evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt
intervju. Søknadspapirer vil ikke bli
returnert.
Referansenr: 10/2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen

VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag
og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Du må ha bestått helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig og skriftlig framstevne på 8 språk
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og inspirerende forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

. Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning.
Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med
referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk
(skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende
bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr.
Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger
om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt
referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt.
autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil
ikke bli returnert.
Referansenr: 10 / 2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen, hovinstruktør 99 99 99 99

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

AMBULANSELÆRLINGER
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester
Les mer: www.helse-nord.no/stilling/129812

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Sykehuset

Publikasjoner

din trygghet

Fritt behandlingsvalg
Veileder

Fritt behandlingsvalg

Her kan du skrive inn
overskriften

Budsjett
2020

Veileder

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Ved liten plass, kan designelementet løsrives
og plasseres annet egnet sted. Gjerne i fokus.

Eksempler på bruk av
designelementene.
Logoplassering forholder seg til venstre kant/
hjørne.

Samhandling i nord

Rapport

Rapport

Her kan du skrive inn
overskriften

Lokalt symbol plasseres i
hovedsak i motsatt ende
av formatet.

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Nedre rekke:
Eksempler på oppsett
med flere logoer.
Logo kan i spesielle tilfeller benyttes uten
designelementet dersom det er liten plass.

Skal det vises flere enn 2 logoer, skal logoene plasseres på baksiden av/siste siden i publikasjonen.
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Rollup

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel,
kan det utelates i logo.
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Skilt
På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter,
skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være
med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo.
Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.

Salten psykiatriske senter
Akuttmottak
Akuttmottak

Resepsjon

Resepsjon

Utgang

Utgang
Salten psykiatriske senter
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Profiloversikt Nordlandssykehuset
Merking av personer
Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.
Navn Navnesen

Navn Navnesen

Funksjon

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED

Funksjon

Arbeidssted

Arbeidssted

KATASTROFELEDELSE
VERNEOMBUD
Stempel
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Profiloversikt: Helgelandssykehuset
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Bruk av lokalt symbol som designelement
Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement.

Logo består av en sammensetting av prikkekors og foretaksnavn.

Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte berører

Foretaket har i tillegg et designelement, symbolisert ved ringer i tre ulike blåtoner.

logoens informasjon.

Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik
profilhåndboken angir.

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement.
Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100 % fargestyrke

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse,

(eller tilsvarende gråtone).

for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/
designet.

DESIGNELEMENT

Skillelinje plasseret i predefinert avstand fra logo,
med designelementet til høyre.

Avstand B

Avstand A

Avstand A

NAVN

Avstand A

PRIKKEKORS
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Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk

Avstand B

Avstand B

Profiloversikt Helgelandssykehuset
Logovarianter
Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.
Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på
informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Mo i Rana

67

Profiloversikt Helgelandssykehuset
Kontormateriell

Poliklinikk Bodø
Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Mo i Rana

Sted / Dato:
Mo i Rana, 26.02.2014

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Mo i Rana

Sted / Dato:
Mo i Rana, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.
Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter
ne adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege			
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Helgelandssykehuset
Postboks 000
0000 Mo i Rana
Kontonr:
0000.00.00000

adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

Besøksadresse:
Xxxxxxxx 164
0000 Mo i Rana
Org nr:
MVA 000000000NO

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Ola Normann
Sjefslege			
Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.helgelandssykehuset.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@helgelandssykehuset.no

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word.
Fargepalett legges inn som standard.
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

Helgelandssykehuset
Postboks 000
0000 Mo i Rana
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Xxxxxxxx 164
0000 Mo i Rana
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.helgelandssykehuset.no

Avd: Medisinsk avdeling
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
med.avd@helgelandssykehuset.no

Avsender skal med i brevets innledning.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig
frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i
brevtekst.
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Helgelandssykehuset • Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx

Brevtopp med utvidet informasjon i forbindelse med logo.
Teksten settes under nederste sirkelkant, som vist under oppsett av kompetansesenter.

Klinikk prehospitale tjenester
Ambulansestasjon Mo i Rana

Til:
Navn Etternavn
Nordlandsgt 3
0000 Mo i Rana

Sted / Dato:
Mo i Rana, 26.02.2014

Innkalling til behandling ved medisinsk poliklinikk
Octavius incredibiliter libere agnascor agricolae, utcunque perspicax fiducias fortiter adfabilis ne.
adquireret syrtes, ut plane adfabilis cathedras praemuniet perspicax umbraculi, etiam adfabilis
cathe neadfa

catelli vix divinus senesceret lascivius saburre, quamquam fragilis quadrupei cor-rumperet saburre.
Oratori. Pompeii agnascor adlaudabilis saburre, quod Octavius insectat ne adfabilis cathedras
praemuniet

concubine, iam chirographi celeriter miscere pretosius oratori. Umbraculi neglegen-ter chirographi
ne adfa

praemuniet aegre gulosus chirographi, quod fiducias miscere syrtes. Umbraculi chirographi celeriter
ne adfimputat syrtes ne adfabilis cathedras praemuniet.

Medusa fortiter corrumperet chirographi, utcunque rures divinus imputat chirographi celeriter ne
adfabilis
fiducias, iam quadrupei praemuniet saburre, quamqua.
Med vennlig hilsen
Ola Normann
Sjefslege					

Kari Normann
Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus
Helgelandssykehuset
Postboks 000
0000 Mo i Rana		
Kontonr:
0000.00.00000

Besøksadresse:
Prinsensgate 164
0000 Mo i Rana		
Org nr:
MVA 000000000NO

Telefon: 00000000*
Telefaks: 00000000
Teksttelefon: 00000000
Internett:
www.helgelandssykehuset.no

Avd: Mo i Rana
Avd tlf: 00000000
Avd faks: 00000000
Avd e-post:
xx@helgelandssykehuset.no
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Visittkort

Engelsk kort

Navn Navnesen

Navn Navnesen
Employee representative
Helgeland Hospital
Phone: +47 414 141 41 / Mobile: +47 414 141 41
post@helgelandssykehuset.no

Tittel/profesjon/funksjon

www.helgelandssykehuset.no
P.O.Box 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx • Norway

Telefon: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@helgelandssykehuset.no

Visitors address: Sykehusveien 35

www.helgelandssykehuset.no
Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx
Besøksadresse: Gatenavn 123 • Bydel
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Powerpoint

Overskrift

Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene.

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en
modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene
integreres i de samme anleggene som
bygges for de kliniske funksjonene.

Overskrift

Forside
Tittel

• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de
kliniske funksjonene.
Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie.
Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder
grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet
inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital
HF eier anleggene i et tingsrettslig
sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg
som partene har finansiert i felleskap,
herunder grunnlarealer som er erhvervet
i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som
er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende
bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF
i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt
universitetssykehus.

I Powerpoint 2007 og 2010 kan man velge
mange ulike malsider innenfor samme
maldokument.
Det er mulig med frihet innenfor de
oppsatte rammer.

Forside
Tittel
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Stillingsannonser
Helgelandssykehuset HF er et av fire helseforetak i Helse Nord
RHF, som leverer spesialisthelsetjeneste til befolkningen på Helgeland. Helgeland ligger lengst sør i Nordland fylke og består av 18
kommuner med ca 78 000 innbyggere. En kommune - Bindal - får
spesialisthelsetjeneste fra Helse Nord-Trøndelag.

Helgelandssykehuset HF består av tre lokalsykehusenheter i Mo
i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I tillegg til de somatiske sykehusenhetene har Helgelandssykehuset psykiatritilbud i Mo i Rana,
Mosjøen, Sandnessjøen og i Brønnøysund.

Helgelandssykehuset HF er et av fire helseforetak
i Helse Nord RHF, som leverer spesialisthelsetjeneste til befolkningen på Helgeland. Helgeland
ligger lengst sør i Nordland fylke og består av 18
kommuner med ca 78 000 innbyggere. En kommune - Bindal - får spesialisthelsetjeneste fra Helse
Nord-Trøndelag.

AMBULANSELÆRLINGER

AMBULANSELÆRLINGER

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, enhet for prehospitale tjenester
VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og
sosialfag og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Bestå helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig framstillingsevne
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og gode forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse relevante arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester

Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant
praksis/utdanning. Vi presiserer
nødvendigheten av en godt oppsatt
CV med referanser. Søkere til stillingene
må beherske norsk språk (skandinavisk)
muntlig ronisk. Ko attester, vitnemål og
evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt
intervju. Søknadspapirer vil ikke bli
returnert.
Referansenr: 10/2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen

VI KREVER:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag
og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Du må ha bestått helsekrav for førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig og skriftlig framstevne på 8 språk
. Plettfri vandel

VI TILBYR

2 års læretid i ordnede og inspirerende forhold
Individuell opplæring
Undervisning og oppfølging
Førerkort CI og Kode 160
Diverse arbeidsforhold
Stillingsbrøk: 100%

VI VEKTLEGGER:

. Vitnemål fra skoleverket, tidligere
arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning.
Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med
referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk
(skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende
bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr.
Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger
om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt
referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt.
autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil
ikke bli returnert.
Referansenr: 10 / 2010
Søknadsfrist: 25.04.2010
Kontaktinfo: Navn Navnesen, hovinstruktør 99 99 99 99

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

AMBULANSELÆRLINGER
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester
Les mer: www.helse-nord.no/stilling/129812

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Sykehuset

Publikasjoner

din trygghet

Fritt behandlingsvalg
Veileder

Fritt behandlingsvalg

Her kan du skrive inn
overskriften

Budsjett
2020

Veileder

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Ved liten plass, kan designelementet løsrives
og plasseres annet egnet sted. Gjerne i fokus.

Eksempler på bruk av
designelementene.
Logoplassering forholder seg til venstre kant/
hjørne.

Samhandling i nord

Rapport

Rapport

Her kan du skrive inn
overskriften

Lokalt symbol plasseres i
hovedsak i motsatt ende
av formatet.

Her kan du skrive inn noe annet;
dato eller undertittel, etc.

Nedre rekke:
Eksempler på oppsett
med flere logoer.
Logo kan i spesielle tilfeller benyttes uten
designelementet dersom det er liten plass.

Skal det vises flere enn 2 logoer, skal logoene plasseres på baksiden av/siste siden i publikasjonen.
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Rollup

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Helsekonferanse

2020

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel,
kan det utelates i logo.
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Skilt
På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter,
skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være
med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo.
Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.

Psykiatrisk senter Mosjøen
Akuttmottak
Akuttmottak

Resepsjon

Resepsjon

Utgang

Utgang
Psykiatrisk senter Mosjøen
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Profiloversikt Helgelandssykehuset
Merking av personer
Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.
Navn Navnesen

Navn Navnesen

Funksjon

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED

Funksjon

Arbeidssted

Arbeidssted

KATASTROFELEDELSE
VERNEOMBUD
Stempel
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Retningslinjer for bruk av samisk språk i logo
77

Retningslinjer for bruk av samisk språk i logo
Samisk språk ivaretas i logo og på alle profilerte informasjonsflater hos foretakene i Helse Nord.
Ulik ordlengde må ivaretas på alle nivåer.
Dobbelt logo skal settes opp som vist på denne siden.

HELSEFORETAK BOKMÅL
HELSEFORETAK SAMISK

På informasjonsflater der samisk er spesielt tungtveiende, kan samiskorientert logo benyttes,
her ligger det samiske foretaksnavnet først.

HELSEFORETAK SAMISK

HELSEFORETAK BOKMÅL

Helseforetakene som betjener både bokmål- og stor samisktalende befolkning,
skal ha logo med dobbelt hovednavn.
Annen informasjon skal også fremkomme på begge språk:

HELSEFORETAK SAMISK

HELSEFORETAK BOKMÅL
Klinikknavn bokmål • Klinikknavn samisk

HELSEFORETAK SAMISK

HELSEFORETAK BOKMÅL
Klinikknavn bokmål hvis det er veldig langt
Klinikknavn samisk hvis det er veldig langt
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Profilering av regionale kompetansesenter
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Profilering av regionale kompetansesenter
System for oppsett og eksempel på regionale kompetansesenter og frittstående institusjoner.

Avstand A

Nasjonale kompetansetjenester skal følge nasjonalt utarbeidede logoer.

Avstand A

Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk

HF BOKMÅL

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom

Kompetansesenter rus, Nord-Norge

HF SAMISK
Avdeling/senter

Innbyrdes forhold, Kompetansesenter, der det ikke er brukt tospråklig navn:
12 mm

12 mm

HF: VERSALER BOLD/REGULAR 20 pkt
Komp. senter: Minuskler Reg. 12 pkt

12 mm

12 mm

HF: VERSALER BOLD/REGULAR 20 pkt
Sykehus: Minuskler Reg. 12 pkt
Komp. senter: Minuskler Reg. 12 pkt/linjeavstand 12 pkt
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Profilering av kompetansesenter
Profilystem for Finnmarkssykehuset kompetansesenter SANKS. Kombinasjonslogo Finnmarkssykehuset + SANKS på to språk.
Her er det viktig å videreføre innarbeidet navn og uttrykk, logo videreføres som designelement og benyttes på samme måte som
for helseforetakene siden SANKS har en særegen rolle og funksjon i forhold til en spesiell målgruppe.

Logo:

Designelement:
Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon
Telefuvdna: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@sanks.no
www.helse-nord.no/sanks
Poastaboksa 222 • 9615 Hámmarfeasta
Fitnančujuhus: Sykehusveien 35
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Supplerende profil for Helse Nord IKT

Innholdsfortegnelse

Helse Nord IKT - supplerende profil

Supplerende element

4-5

Ikoner

6-9

Fotobank
Sosiale medier
Eksempler på bruk

10-12
13
14-18

2

Innledning

Helse Nord IKT - supplerende profil

Profiloversikten for Helse Nord IKT er utviklet for å styrke foretakets posisjon
som teknologivirksomhet i helsetjenesten.
Helse Nord IKT skal speile vekst, utvikling og menneskene bak.
De grunnleggende elementene følger profilprogrammet for Helse Nord RHF.
Samtidig benyttes en bevisst bruk av ikoner og fotografisk uttrykk.
På de neste sidene vises eksempler på bruk

3

Supplerende element 1:2

Helse Nord IKT - supplerende profil

I det nasjonale profilprogrammet til Helse Nord RHF benyttes en stiplet linje for å blant annet dele
inn formater. Dette elementet er videreutviklet og skal bidra til å gi Helse Nord IKT en egen identitet.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi forbindes med blant annet systemer.
Hovedtanken bak tilleggselementet er at flere enheter sammen danner én form.
Formen assosierer til både system, mennesker og teknologi.
Elementet skal benyttes på så mange flater som mulig der Helse Nord IKT er avsender, men
skal aldri settes i direkte sammenheng med Helse Nord eller Helse Nord IKT sine logoer.

Elementet skal primært benyttes i lysblå profilfarge eller hvitt.
ofilprogram

Element fra nasjonalt profilprogram

Supplerende element for Helse Nord IKT

4

Supplerende element 2:2

Helse Nord IKT - supplerende profil

Eksempel på bruk av supplerende element Helse Nord IKT
Supplerende element skal aldri settes i direkte sammenheng med hovedlogoer.
Størrelse og plassering kan varieres, men skal alltid settes i god avstand til logoer.

REPORTASJE NR 1 FEBRUAR 2020

HELSE
KO N F E R A N S E N

Ikke bare sykehus, leger,
sprøyter og medisin

Riktig bruk

2020

Lærlingeordningen gir muligheter

ÅRSRAPPORT 2019

REPORTASJE NR 1 FEBRUAR 2020

HELSE
KO N F E R A N S E N

2020

Feil bruk

Ikke bare sykehus, leger,
sprøyter og medisin

ÅRSRAPPORT 2019

Lærlingeordningen gir muligheter

5

Ikoner 1:4

Helse Nord IKT - supplerende profil

Et viktig tilskudd i den supplerende profilen er et sett med ikoner.
Ikonene skal ha et enkelt formspråk, men samtidig tydelig speile de ulike avdelingene.
To ikoner er forbeholdt verdier og visjon og fem
fire ikoner
ikoner er
er tilknyttet
tilknyttet en
en spesifikk
spesifikk avdeling.
avdeling.
Hvert element er tilknyttet en egen profilfarge fra fargepaletten.
MERK: Ikonene skal aldri settes i direkte sammenheng med Helse Nord eller Helse Nord IKT sin logo.
MERK: Ikonene skal aldri erstatte Helse Nord eller Helse Nord IKTs logo.
Ikonene
skalsidene
heller aldri
i direkte
sammenheng
disse.og bruk.
På de neste
vises settes
noen ulike
eksempler
på ulikemed
varianter
På de neste sidene vises noen ulike eksempler på ulike varianter og bruk.

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Helse & IKT smelter sammen

Forbeholdt verdier:
Kvalitet - Trygghet - Respekt

Forbeholdt visjon:
Helse og IKT smelter sammen

Forbeholdt verdier:
Kvalitet trygghet respekt

Infrastruktur og plattform

Forbeholdt:
Helse og IKT smelter sammen

Dette ikonet kan også brukes
regionalt i Helse Nord.

6

Applikasjonstjenester

Ikoner 2:4
Ikoner 2:4

Helse Nord IKT - supplerende profil
Helse Nord IKT - supplerende profil

I profilprogrammet foreligger noen ulike varianter av hvert ikon:
I profilprogrammet foreligger noen ulike varianter av hvert ikon:
KONTUR POSITIV

KONTUR NEGATIV

SVART

KONTUR POSITIV

KONTUR NEGATIV

SVART

POSITIV

NEGATIV

KONTUR POSITIV

KONTUR NEGATIV

SVART

KONTUR POSITIV

KONTUR NEGATIV

SVART

POSITIV

NEGATIV

KONTUR POSITIV

KONTUR NEGATIV

SVART

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Kvalitet - Trygghet - Respekt

POSITIV

NEGATIV

KONTUR POSITIV

KONTUR NEGATIV

SVART

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Forbeholdt verdier: Kvalitet - Trygghet - Respekt
Dette ikonet kan også brukes regionalt i Helse Nord.
Forbeholdt verdier: Kvalitet, trygghet og respekt
Dette ikonet kan også brukes regionalt i Helse Nord.
Forbeholdt verdier: Kvalitet, trygghet og respekt
Dette ikonet kan også brukes regionalt i Helse Nord.
Helse & IKT smelter sammen

Helse og IKT smelter sammen

Helse & IKT smelter sammen

Forbeholdt visjon: Helse & IKT smelter sammen

Forbeholdt Helse & IKT smelter sammen
Forbeholdt Helse & IKT smelter sammen

Svart skal kun benyttes der
fargetrykk ikke er mulig og
aldri på
digitale
flater. der
Svart
skal
kun benyttes
50% svart skal
fargetrykk
ikkebenyttes.
er mulig og
aldri på digitale flater.
50% svart skal benyttes.

Infrastruktur og plattform

Infrastruktur og plattform

Infrastruktur og plattform

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Applikasjonstjenester

Applikasjonstjenester

Applikasjonstjenester

Alle negative logoer vises her på farget kvadrat for å få frem hvite logoer. Ved bruk skal ikonene legges på farget bakgrunn eller bilde uten boks.
Alle
negative
logoer
vises
hergjennomskinnelighet
på farget kvadrat for(transparency).
å få frem hvite logoer.
Ved bruk
skal ikonene
legges på farget bakgrunn eller bilde uten boks.
Ikoner
kan også
brukes
med
Se eksempel
på roll-up
neste side.
Ikoner kan også brukes med gjennomskinnelighet (transparency). Se eksempel på roll-up neste side.
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Infrastruktur og plattform

Svart skal
kun benyttes der
Applikasjonstjenester
fargetrykk ikke er mulig og
aldri på
digitale
flater. der
Svart
skal
kun benyttes
50% svart skal
fargetrykk
ikkebenyttes.
er mulig og
aldri på digitale flater.
50% svart skal benyttes.
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Eksempel på bruk av ikoner for Helse Nord IKT
Ikoner skal aldri settes i direkte sammenheng med hovedlogoer.
Størrelse og plassering kan varieres, men skal alltid settes i god avstand til logoer.
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TJENESTEPRODUKSJON
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Stab og støtte
illab in enitios exerecum repe08In poreriti utatior magniss itatures audam et

Riktig bruk

am, consecturio. Ximillaut quid que dolorum conem la net, sitecae rations
equate voluptat fugitatiam nus quia dem sus utHento estrunt prem quamendam lam vid quiationse nimolupitas aliquam simendu citiument. Rehent voluptature, tem aut officillit volori aut faciunt. Derovid quos restiunt aut voluptiberum estrum fugit, temporis dellatur, que et eliandi psapernam quidel
mo cusandem ad expliti simus. Elibusame veratis id qui alique abo. Nequi de
eserunt

Tjenesteproduksjon
16
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KVALITET - TRYGGHET - RESPEKT

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Riktig bruk viser tydelig skille mellom HN IKT-logo og ikoner.

Tjenesteproduksjon

Feil bruk

TJENESTEPRODUKSJON

Stab og støtte
illab in enitios exerecum repe08In poreriti utatior magniss itatures audam et
am, consecturio. Ximillaut quid que dolorum conem la net, sitecae rations
equate voluptat fugitatiam nus quia dem sus utHento estrunt prem quamendam lam vid quiationse nimolupitas aliquam simendu citiument. Rehent voluptature, tem aut officillit volori aut faciunt. Derovid quos restiunt aut voluptiberum estrum fugit, temporis dellatur, que et eliandi psapernam quidel
mo cusandem ad expliti simus. Elibusame veratis id qui alique abo. Nequi de
eserunt
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Eksempel på bruk av ikoner for hver avdeling
Under vises noen eksempler på hvordan ikoner for hver avdeling kan fungere i presentasjonsmateriell.

Tjenesteproduksjon

Hvem er vi og hva gjør vi?

Stab og støtte

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi?

Kunde og service

Tjenesteutvikling

Kunde og service

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi?

Tjenesteproduksjon

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi?

Tjenesteproduksjon

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi?
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Infrastruktur og plattform
Hvem er vi og hva gjør vi?

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon
Hvem er vi og hva gjør vi?
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Colourbox,
Adobe Stock og Getty Images
Getty Images
Bilder
til Helse
IKT skalGetty
være Images
av konseptuell
karakter. Generelle
bilderNord
skal IKT
ikkeskal
være
for konkrete,
Helse Nord
IKT Nord
skal benytte
som hovedbank.
Bilder til Helse
være
av
konseptuell
karakter.
Generelle
bilder
skal
ikke
være
for
konkrete,
men
gi
rom
for
tolkning
og
men gi rom for tolkning og følelser. Helse Nord IKT har en abonnementsavtale med Colourbox.følelser.
Helse
Nord IKT har
abonnementsavtale
Getty
Adobe-brukere
har en
tilgang
til Adobe Stock. med
I tillegg
kanImages.
enkeltbilder kjøpes fra Getty Images.
I noen tilfeller er det behov for å illustrere spesifikke situasjoner eller miljø. Da skal egen fotograf
eller eksisterende bildearkiv benyttes. Slike foto skal alltid være autentiske og speile miljø med riktig
utstyr, folk og bekledning.

Unsplash
Konseptuelle bilder kan også finnes på Unsplash. Bildene fra Unsplash er helt gratis og er bygget på
et «community» av fotografer og innholdsskapere. Selv om bildene er gratis, verdsetter fotografene
kreditering.
På de neste sidene vises eksempler på fotostil som skal kjennetegne Helse Nord IKT.
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gettyimages.no
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unsplash.com
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Sosiale medier

Helse Nord IKT - supplerende profil

Helse Nord IKT skal også ha en klar identitet i sosiale medier.
Med mindre flater og kortere fokustid fra brukerne, er det ekstra
viktig at avsender oppfattes og at profilelementene skilles klart
fra hverandre.
I eksemplene under vises web-bannere tilpasset desktop.
Det er viktig at alle flater også tilpasses mobil.

Helse & IKT
smelter
smelter sammen
sammen

Tydelige avstander
avstander
Tydelige
og skille
skille mellom
mellom logo
logo
og
og profilelementer.
profilelementer.
og

Helse
Helse &
& IKT
IKT

Helse
Helse &
& IKT
IKT

Helse & IKT

smelter
smeltersammen
sammen

smelter
smeltersammen
sammen

smelter sammen

KVALITET
KVALITET

KVALITET
KVALITET
KVALITET

KVALITET
KVALITET
TRYGGHET
TRYGGHET
TRYGGHET
TRYGGHET
RESPEKT
RESPEKT
RESPEKT

HELSE
& IKT
TRYGGHET

TRYGGHET

TRYGGHET
smelter
sammen

RESPEKT
RESPEKT
RESPEKT

RESPEKT
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KVALITET
KVALITET
TRYGGHET
TRYGGHET
RESPEKT
RESPEKT

KVALITET
KVALITET
KVALITET
KVALITET
TRYGGHET
TRYGGHET
TRYGGHET
TRYGGHET
RESPEKT
RESPEKT
RESPEKT
RESPEKT
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På de neste sidene vises eksempler på bruk av supplerende profil. Alle eksemplene er fiktive og er først og fremst retningslinjer på
hvordan profilelementene skal brukes i praksis.

Eksempler forsidemaler med bruk av konseptuelle foto
til planer og rapporter

Overordnet virksomhetsplan
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan
for Helse Nord IKT 2020
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Overordnet virksomhetsplan
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan
for Helse Nord IKT 2020
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Eksempler innholdssider i planer og rapporter

I Tittel
I Tittel

I Overordnet
virksomhetsplan
for for
Helse
Nord
IKTIKT
2018
I Overordnet
virksomhetsplan
Helse
Nord
2018

Undertittel
Undertittel

11

“

Estrupis
Estrupisapis
apismoloreptis
moloreptisnese
nese vendae.
vendae. Nem
Nem et
et doluptium
doluptium alis ius erum
serumquia
serumquiacon
connonempo
nonempo ribusam
ribusam am,
am, suntores
suntores dolectiorio
dolectiorio modit quas
quideliquam,
quideliquam,aliam
aliamliquam
liquam aborrum
aborrum facerum
facerum fuga.
fuga. Neque
Neque doluptat.
Bisvenimpore
venimporenobis
nobisid
idquaes
quaes reperor
reperor ibusdaernam,
ibusdaernam, sam
sam ipit, volupta diciBis
etexplabo
explaborionsequis
rionsequisdolendu
dolendu ntibeatur?
ntibeatur? Ebitat.
Ebitat.
et
Otasaut
authil
hilmolorem
moloremquam
quam ex
ex et
et poresti
poresti quia
quia nonsequ
nonsequ asperchit
asperchit vent
Otas
quaecumendusmagnatiorae
magnatiorae dolor
dolor sum
sum quaes
quaes moluptas
moluptas sit, to inum fuga.
quaecumendus
Nequae.Nem
Nemdolupture
doluptureverum
verum ut
ut venduci
venduci blamend
blamend aectiurem
aectiurem aut ut latet
Nequae.

22

Innledning
Innledning
I I2017
2017ble
bledet
detgjort
gjorten
engjennomgang
gjennomgangav
avstyringssystemet
styringssystemeti i
Helse
HelseNord
NordIKT
IKTHF
HF(HN
(HNIKT).
IKT).Det
Detble
bleanbefalt
anbefaltååutarbeide
utarbeide
etetmålbilde
målbildemed
medetetlengre
lengreplanperspektiv
planperspektivog
ogen
enklargjøring
klargjøringav
av
strategi
strategiog
ogmål.
mål.Etableringen
Etableringenav
avmålbildet
målbildetsom
somet
etelement
elementi ien
en
strategi
strategiinngår
inngåri imetodikken
metodikkenbasert
basertpå
påbalansert
balansertmålstyring,
målstyring,
og
ogrepresenterer
representererslik
sliksett
setten
envidereutvikling
videreutviklingav
avstyringssystemet
styringssystemet
i HN
i HNIKT.
IKT.

DEN BESTE
BESTE MÅTEN
MÅTEN
DEN
ÅÅ FORUTSE
FORUTSE FRAMTIDEN
FRAMTIDEN
ER
ER ÅÅ SKAPE
SKAPE DEN

Det
Det interne
interne styringssystemets
styringssystemets oppbygging
Den
Den overordnede
overordnede virksomhetsplanen
virksomhetsplanen tar
tar utgangspunkt i
målbildet
målbildet 2018-23
2018-23 og
og tilhørende
tilhørende strategiske
strategiske kart. Kravene fra
oppdragsdokumentet
oppdragsdokumentet (OD)
(OD) er
er plassert
plassert innenfor
innenfor det relevante
strategi/målområde
strategi/målområde sammen
sammen med
med øvrige
øvrige tiltak og prosjekt
som
som skal
skal bidra
bidra til
til at
at de
de målene
målene nås.
nås. Basert
Basert på den overordnede
virksomhetsplanen
virksomhetsplanen utarbeides
utarbeides oppdragsbrev
oppdragsbrev til de hver avdeling
som
som utarbeider
utarbeider sine
sine interne
interne virksomhetsplaner.
virksomhetsplaner. Dette er illustrert
ii figuren
figuren på
på neste
neste side.
side.

HN
HNIKT
IKTutarbeidet
utarbeidetderfor
derforetetforslag
forslagtiltilmålbildet
målbildet2018-2023,
2018-2023,og
og
på
pådenne
dennebakgrunn
bakgrunnble
blestrategikartet
strategikartetrevidert.
revidert.Målbildet
Målbildetog
og
strategikartet
strategikartetble
blepresentert
presentertpå
påstyreseminaret
styreseminaret7.7.februar.
februar.
EtEtoppdatert
oppdatertmålbildet
målbildetererbeskrevet
beskreveti ivedlegg
vedlegg2.2.Her
Herpresenteres
presenteres
den
denoverordnede
overordnedevirksomhetsplanen
virksomhetsplanensom
somviser
visertiltakene
tiltakenesom
som
skalbidra
bidratiltilatatmålene
målenenås.
nås.
skal
Dokumentetbestår
bestårav:
av:
Dokumentet
Detinterne
internestyringssystemets
styringssystemetsoppbygging.
oppbygging.
- - Det
Strategiskkart
kartog
ogoverordnet
overordnetvirksomhetsplan.
virksomhetsplan.
- - Strategisk
Rapporteringog
ogoppfølging.
oppfølging.
- - Rapportering
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I Helse
Nord
IKTsIKTs
strategiske
kart,
versjon
10 10
I Helse
Nord
strategiske
kart,
versjon
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I Styringssystemets
oppbygning
I Styringssystemets
oppbygning

Helse Nord IKTs strategiske kart, versjon 10
Målbildet
2023
Målbildet 2023

Helse og IKT smelter sammen
Kontinuerlig
Kontinuerlig forbedring
LL 22 – Gode
kundeopplevelser
kundeopplevelser
og
og god service

Tore
Toresørensen
sørensen

Morten
Morten Isaksen

Helhetlig
L 3 –– Helhetlig
informasjonssikkerhet
informasjonssikkerhet

Løseregionale
regionaleog
og
LL44––Løse
nasjonalebehov
behovfor
forfelles
felles
nasjonale
digitaleløsninger
løsninger
digitale

Frank Fredriksen
Fredriksen
Frank

Strategisk nivå

L1

L2

Strategisk
nivåvirksomhetsplan
Overordnet

AndersHøydalsvik
Høydalsvik
Anders

R1

Overordnet virksomhetsplan
Ressurserog
og
Ressurser
rammebetingelser
rammebetingelser

Kostnadseﬀektiv
RR 11 –– Kostnadseﬀektiv
gjennom aktiv
aktiv styring
styring og
og
gjennom
gevinstrealisering
gevinstrealisering

RR 22 –– Aktiv
Aktiv samhandling
samhandling
med
med kunden
kunden om
om nye
nye
løsninger
løsninger

Atle Engebretsen
Engebretsen
Atle

Interne
Interne
prosesser
prosesser

P1––Helhetlig
Helhetlig
P1
virksomhets og
og
virksomhets
kvalitetsstyring
kvalitetsstyring

P2 – Endringsvillig
og lærende
organisasjon

PP33––Proaktiv
Proaktiv
og
ogunderstøttende
understøttende
kommunikasjon
kommunikasjon

FrankFredriksen
Fredriksen
Frank

Tom Robert Elvebu

Kari
KariH.
H.Slaattelid
Slaattelid

M11––Sikre
Sikre rett
rett
M
kompetanse
kompetanse
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L4

R2

P2

P3

M1

M2

Oppdragsbrev

Avdelingsvise virksomhetsplaner

Avdelingsvise virksomhetsplaner
Hovedmål (avdeling)
Delmål (seksjon)

Hovedmål (avdeling)
TIltak

Delmål (seksjon)

Tom
TomRobert
RobertElvebu
Elvebu

TRYGGHET

Oppdragsbrev

Utførende nivå

Utførende nivå

M
M22––Attraktiv
Attraktiv
arbeidsplass
arbeidsplass

PhilippaKristiansen
Kristiansen
Philippa

RESPEKT
RESPEKT

L3

Strategisk kart v.10

Morten
MortenIsaksen
Isaksen

Lore

Mennesket,
Mennesket,
læringog
og
læring
utvikling
utvikling

Strategisk kart v.10

P1

Rapportering

LL11––Stabile,
Stabile,
kostnadseﬀektive
kostnadseﬀektive
og
ogsikre
sikre tjenester
tjenester

Rapportering

Leveranser
Leveranserog
og
brukere
brukere

praksis
Merverdi ii praksis

Tjenesteutvikling

TIltak

KVALITET
KVALITET

Tjenesteutvikling
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Tjenesteproduksjon

Infrastruktur og plattform

HELSENORD
NORDIKT
IKTI IVIRKSOMHETSPLAN
VIRKSOMHETSPLAN
HELSE

Lorem ipsum

15

Kunde og service

Kunde og service

Stab

Stab
Applikasjonstjenester
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Eksempler forside- og innholdsmaler rapporter

Innholdsside
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ÅRSRAPPORT 2019

illab in
in enitios
enitios exerecum
exerecum repe
repe08In
08In poreriti utatior magniss itatures audam et
illab
am, consecturio.
consecturio. Ximillaut
Ximillaut quid
quid que dolorum conem la net, sitecae rations
am,
equate voluptat
voluptat fugitatiam
fugitatiam nus
nus quia
quia dem sus utHento estrunt prem quamenequate
dam lam
lam vid
vid quiationse
quiationse nimolupitas
nimolupitas aliquam simendu citiument. Rehent vodam
luptature, tem
tem aut
aut officillit
officillit volori
volori aut faciunt. Derovid quos restiunt aut voluptature,
luptiberum estrum
estrum fugit,
fugit, temporis
temporis dellatur,
dellatur, que
que et
et eliandi
eliandi psapernam
psapernam quidel
luptiberum
quidel
mo cusandem
cusandem ad
ad expliti
expliti simus.
simus. Elibusame
Elibusame veratis
veratis id
id qui
qui alique
alique abo.
mo
abo. Nequi
Nequi de
de
eserunt
eserunt

14
14

EKSEMPEL FORSIDEMAL RAPPORTER

Om rapporten

HELSE NORD IKT I ÅRSRAPPORT 2019
HELSE
NORD IKT I ÅRSRAPPORT 2019

EKSEMPEL FORSIDEMAL RAPPORTER

EKSEMPEL INNHOLDSMAL RAPPORTER

accus, imus
imus et
et hicider
hicider ibusamus
ibusamus delest
delest faccus
faccus in
in re,
re, cus
cusde
deiderideraccus,
ferum quo
quo bea
bea isis ad
ad quia
quia et
et officia
officia sperum
sperum res
res essintur
essinturaborum
aborum
ferum

Innhold

at faci
faci quam
quam auta
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dessima ionsequos
ionsequos autLoreprovitae.
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Ut
et at
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consequae
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sae sum
sum nistium
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veliscid exerferspedi
exerferspedi dolorepe
dolorepe volupta
volupta parum
parum rest
rest expe
expe laut
laut
et veliscid
aute nonem.
nonem. Aliquias
Aliquias quiatio
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prae volupta
volupta ssinum
ssinum laborest,
laborest,
aute
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sequeeum,
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dem corem
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ferum quo
quo bea
bea isis ad
ad quia
quia et
et officia
officia sperum
sperum res
res essintur
essinturaborum
aborum
ferum
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at faci
faci quam
quam auta
auta dessima
dessima ionsequos
ionsequos autLoreprovitae.
autLoreprovitae. Ut
Ut
molut
molut opta
opta di
di cullupt
cullupt atemped
atemped es
es dolupta
dolupta temosto
temosto moluptusa
moluptusa

Helse
Helse Nord
Nord IKT
IKT skal
skal etablere helhetlig
informasjonssikkerhet
informasjonssikkerhet for å sikre at
tjenestene
tjenestene til
til HN
HN IKT tilfredsstiller
pålagte
pålagte krav.
krav. Gjennom
Gjennom aktivt sikkerhetshets- og
og beredskapsarbeid
beredskapsarbeid skal uønskede hendelser
hendelser som
som påvirker våre tjeede
nester forebygges
forebygges og begrenses.
nester

HN IKT skal sette kundene og brukernes behov i sentrum, og sikre at henvendelser
og forespørsler blir håndtert så raskt
som mulig og med rett kvalitet.

skal aktivt
aktivt bidra
bidra til
til at
at Helse
Helse
HN IKT skal
fremskaffer moderne
moderne IKT-løsIKT-løsNord fremskaffer
som bidrar
bidrar til
til høy
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pasientforløp og
og effektiv
effektiv ressursbruk
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pasientforløp
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og øvrige
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Helse Nord IKT - supplerende profil

Eksempler på produktark og brosjyremal

MOBILTKONTOR
KONTOR
MOBILT

Med mobilt kontor kan
du jobbe hvor som helst
Det eneste du trenger er internett
internett

REPORTASJE NR 1 FEBRUAR 2020

Ikke bare sykehus, leger,
sprøyter og medisin
Lærlingeordningen gir muligheter

“

Tittel
Nobis ratur? Equi que non cullabo ribusaeptium quis que et quis sequi con parum ut id ut ipsaped minveliquaes quibus, que sequo ipsum volupti ommos rem.
Nam est, omnime velit rest imento magnis comnistibus dolupid enihicilit pelia
quis et pa perferi onsequi
Poressimi, consequid etus ipiciatectem aligend ellaut
faccust, odis est fugit andipid magnima alit et, sam
qui consendit, nectatae volumqu odicius aperiae
voluptatus doluptatur, et occus et ut ma quatur sequamendit aspedit fugit utempelecum quunt occate
maximai oreiunt il enit possimaio endent pliat ipiet
omnihil lendio. Occatem arciis porposti nimillibus
dem ut lisinumqui autatatem nem anditia eperessedis rerovit issunt fuga. Nequi tessum, nonsequaerum
lacias ditio. Et acero voluptaquo dessum num lab
ipsa verum, qui sin ressint, omnist evenece praersped quo beaque as esti odi de cullorectiae derem
endae pernatem sit aciligenis sunt qui omniste velessero iliquat emperundit enihill uptatibus, quidunt
aliquam quibus deligent, simus, eosande nobissit aut
ut omnihil libus.
Ribus, sit quaeped icimagn imaxim as etur, imillup
tionsequos nihit, sinis quam doles aut quiaernat diatur?

Nobis ratur? Equi que non cullabo ribusaeptium quis
que et quis sequi con parum ut id ut ipsaped minveliquaes quibus, que sequo ipsum volupti ommos
rem. Nam est, omnime velit rest imento magnis comnistibus dolupid enihicilit intintemo berum utem re
re eveliae explam que pro con este vendam hiliquas
pelia quis et pa perferi onsequi
Poressimi, consequid etus ipiciatectem aligend ellaut
faccust, odis est fugit andipid magnima alit et, sam
qui consendit, nectatae volumqu odicius aperiae
voluptatus doluptatur, et occus et ut ma quatur sequamendit aspedit fugit utempelecum quunt occate
maximai oreiunt il enit possimaio endent pliat ipiet
omnihil lendio. Occatem arciis porposti nimillibus
dem ut lisinumqui autatatem nem anditia eperessedis rerovit issunt fuga. Nequi tessum, nonsequaerum
lacias ditio. Et acero voluptaquo dessum num lab
ipsa verum, qui sin ressint, omnist evenece praer-

Det gir mestringsfølelse å få lov til både å planlegge,
gjennomføre og dokumentere, forteller tidligere lærling,
Fornavn Etternavn

Poressimi, consequid etus ipiciatectem aligend ellaut
faccust, odis est fugit andipid magnima alit et, sam
qui consendit, nectatae volumqu odicius aperiae
voluptatus doluptatur, et occus et ut ma quatur sequamendit aspedit fugit utempelecum quunt occate
maximai oreiunt il enit possimaio endent pliat ipiet
omnihil lendio. Occatem arciis porposti nimillibus
dem ut lisinumqui autatatem nem anditia eperessedis rerovit issunt fuga. Nequi tessum, nonsequaerum
lacias ditio. Et acero voluptaquo dessum num lab
ipsa verum, qui sin ressint, omnist evenece praersped quo beaque as esti odi de cullorectiae derem
endae pernatem sit aciligenis sunt qui omniste velessero iliquat emperundit enihill uptatibus, quidunt
aliquam quibus deligent, simus, eosande nobissit aut
ut omnihil libus.
Ribus, sit quaeped icimagn imaxim as etur, imillup
tionsequos nihit, sinis quam doles aut quiaernat diatur?

Målet med lærlingordningen
er å gi ungdom de beste muligheter
for en god opplæring, slik at de blir
dyktige fagarbeidere og positive
medarbeidere.
Opplæringskontorene er godkjente
lærebedrifter, tilbyr en meningsfylt
opplæring med kvalitet.
Lærlingene må være aktive,
interesserte og villige til å lære.
Et opplæringskontor eies av
medlemsbedriftene, og er
bindeledd mellom skole,
næringsliv og det offentlige.
Gjennom lærekontrakt
på to år er lærlingen sikret veien
fram til fag-/svenneprøven.
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Fordeler
Fordeler

••
••
••
••

Sikkert og
Sikkert
og brukervennlig
brukervennlig
Jobb hvor
Jobb
hvor som
som helst
helst
Tilgang
til
dine
Tilgang til dine dokumenter
dokumenter og
og programmer
programmer inkl.
inkl. Outlook,
Outlook,Skype
Skypefor
forBusiness
Business
Du
setter
din
bærbare
Du setter din bærbare pc
pc ii dockingstasjonen
dockingstasjonen når
når du
du er
er på
påditt
dittfaste
fastearbeidssted
arbeidssted

Mobilt kontor bestilles gjennom foretakets vanlige
Mobilt kontor bestilles gjennom foretakets vanlige
rutiner. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med bestiller
rutiner. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med bestiller
tjenesten i ditt foretak, eller les mer om Mobilt kontor		
tjenesten i ditt foretak, eller les mer om Mobilt kontor
på Helse Nord IKTs intranett
på Helse Nord IKTs intranett

Helse & IKT

smelter
sammen
Helse
& IKT smelter
sammen
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Eksempler roll-ups
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Kvalitet - Trygghet - Respekt
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2020

Helse & IKT smelter sammen
Helse & IKT smelter sammen
Helse & IKT smelter sammen

18
20

Har du spørsmål knyttet til profilprogrammet, kontakt:
Helse Nord IKT
Cathrine Marie Giæver
Telefon: 976 66 442
E-post: Cathrine.Marie.Giaever@hnikt.no

Profilhåndboken er utformet av Konsis AS
www.konsis.no

