
Utvidet nasjonalt profilprogram  
med lokal tilpasning for Helse Nord 

: Helgelandssykehuset 



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 Helse Nord,  
som i prinsipp følger det nasjonale profilprogrammet, med et variabelt 
tillegg som ivaretar de ulike helseforetakenes innarbeidede identitet. 
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Med designelementer menes i denne sammenheng: 
Finnmarkssykehuset: Sola 
UNN: Pingvinen 
Nordlandssykehuset: Sommerfuglen 
Helgelandssykehuset: Ringene 
Sykehusapotek Nord: Urter/morter

Hovedregel:

Det skal ikke utvikles egne logoer for organisatoriske 
enheter, eller i forbindelse med prosjekter i foretaksgruppen.  
Prinsippet gjelder uavhengig av størrelse og lengde på 
prosjektet. 

Unntak:

1. 
Det kan, i prosjekter, etter avtale med kommunikasjonssjefen  
i det aktuelle foretak, utvikles symboler og designelement for  
å skape en intern gjenkjennelseseffekt. 

2.  
Slike symboler og designelement skal bygge på prinsippene 
for design beskrevet i nasjonal og lokal profilhåndbok.

3.  
Symboler og designelement skal ikke under noen 
omstendighet erstatte HF-logoer, eller gis en visuelt mer 
fremtredende rolle enn HF-logoer.

Generelt 
Designelement kan som hovedregel benyttes, men ikke til 
erstatning for logo (prikkekorset). Designelement sammen 
med logo skal følge oppsett som beskrevet i profilhåndbok.

Powerpoint 
Det skal ikke herske tvil om virksomhetens/prosjektets 
organisatoriske tilknytning, ved at foretakets logo har en 
fremtredende plass gjennom hele presentasjonen.  
Om foretakene har standard maler i powerpoint (basert  
på nasjonal eller lokal profilhåndbok) skal disse brukes,  
uten at malen modifiseres.

Brev 
Symboler/designelement, eller prosjektnavn, skal ikke 
erstatte brevhodet med HF-logo.  
Hovedregelen er at brevhode skal bestå av HF-logo evt. 
i kombinasjon med lokalt designelement.  
Følg retningslinjer i håndbok.

Konvolutter 
Symboler/designelement skal ikke erstatte logo på 
konvolutter. Her gjelder samme regel som for brevark.

Rapporter/publikasjoner 
Symboler/designelement skal ikke brukes som erstatning for 
HF-logo og navn, og det skal tydelig fremgå ved hvilket HF 
rapporten/publikasjonen er utarbeidet.  
Symboler/designelement kan brukes som illustrasjon. 

Internett 
Symboler/designelement på nettsteder skal kun brukes 
i kombinasjon med logo på den måte som er angitt i 
profilprogrammet. Alle nettsteder i foretaksgruppen skal 
bruke HF-logoer og navn, evt. kompetansesenter-navn der 
det er gitt tillatelse til dette.

Intranett 
Det kan brukes symboler/designelement som en del av 
innholdet på intranett.  
Symboler/designelement kan aldri erstatte HF-logo og navn 
på intranett.

Rollups 
Det kan brukes symboler/designelement på rollups, såfremt 
det tydelig brukes HF-logo og navn.

Bekledning 
På formelt arbeidstøy skal kun helseforetakets logo og 
navn brukes. Unntak er i ambulansetjenesten hvor det 
internasjonale paramedic symbolet «star of life» kan 
brukes på arbeidstøy sammen med helseforetakets logo og 
navn. Symboler og designelement kan brukes på fritidstøy, 
treningstøy og «uformelt» arbeidstøy.

Visittkort 
Det skal ikke brukes symboler/designelement på visittkort, 
annet enn det som er beskrevet i regional/lokal 
profilhåndbok.

Annonser 
Det skal ikke brukes symboler/designelement i annonser, 
annet enn det som er beskrevet i regional/lokal 
profilhåndbok. 

E-post-signatur
Det skal ikke brukes symboler/designelement som ikke er
beskrevet i regional/lokal profilhåndbok i e-post-signatur.

Bruk av symboler og designelement i ulike kanaler:Retningslinjer for bruk av logoer, symboler 

og designelementer i foretaksgruppen



Gjennomgående elementer fra Nasjonalt profilprogram 



Logoen gjengis i hovedsak i 2 spesialfarger eller i CMYK.

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

Palett

Hovedfarger.

PMS 287

PMS 284

PMS 624

PMS1795

PMS 4665

PMS 459

100-10%

100-10%

100-10%

100-10%

PMS 287 PMS 284

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

R : 0
G : 50
B : 131

HEX : #003283

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

R : 129
G : 169
B : 225

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

R : 195
G : 166
B : 135

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

R : 92
G : 50
B : 41

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

R : 217
G : 203
B : 104

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

R : 131
G : 156
B : 143

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

R : 154
G : 162
B : 171

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

R : 47
G : 101
B : 74

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

R : 107
G : 155
B : 58

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

R : 227
G : 166
B : 16

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

R : 189
G : 12
B : 46

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

R : 141
G : 106
B : 89

HEX : #81A9E1

HEX : #C3A687

HEX : #5C3229

HEX : #D9CB68

HEX : #839C8F

HEX : #9AA2AB HEX : #2F654A

HEX : #6B9B3A

HEX : #E3A611

HEX : #BD0C2E

HEX : #8D6A59

100-10% 100-10%

Støttefarger. Tilleggspalett for behov utover profilfargene.

PMS 342

PMS 362

100-10%

100-10%

PMS 4715

PMS483

100-10%

100-10%

PMS 7543

100-10%

PMS 130

100-10%

Utvidet fargepalett

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram



Calibri regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Cambria regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Cambria Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes  
Calibri og/eller Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Office-
pakken. De har god lesbarhet og fungerer godt på både skjerm og trykk.

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

Hovedregel for fontbruk er at skrifttypen Calibri skal benyttes, og at 
det er mulighet for å kombinere eller bytte den ut med Cambria.

Man kan variere de to skrifttypene, eller velge å gjennomføre bruk av 
en av dem.

Calibri egner seg godt på skjerm og i overskrifter, mens Cambria gir 
god lesbarhet på trykket materieale. Øyet følger bokstavenes seriffer, 
noe som gir god flyt i lengre tekster.

Brev/brødtekst skrives i 12 pkt Cambria regular.

Det legges opp til riktig fontbruk i maler som utarbeides av 
helseforetak. Disse skal følges.

Cambria og Calibri er godt utbygget med hensyn til samiske tegn.

Typografi til daglig bruk

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram



Fargeflater i profilfarger.

MØRK BLÅ:
PMS 287

LYS BLÅ:
PMS 284

100-10%

100-10%

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

Linje og fargefelt

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram



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.

Bildebruk

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram



TYPOGRAFI, LINJER; FORMER OG BILDER
som designelement

Elementer fra det nasjonale profilprogrammet; former, 
linjer, fargeflater, bruk av luft (hvit) og designgrepene 
som uttrykker system/konstruksjon/nettverk og byg-
ger på administrasjons- og navigasjonsidéen.

Eksempel på visuelle muligheter

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram



Arendal sykehus • Sykehusveien 1 • 4615 Kristiansand S  • Tlf  44 44 44 44 • Faks 00 00 00 00 • Org.nr: NO 777 777 777

Budsjett 
2012

Slik benyttes overordnet logo.

Bruk av logo

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram

Avdeling
Navn på gate 00 
N-7000 By

Telefon: 222 22 222 
Telefaks: 333 33 333 
www.domene.no

Brevark med mulighet for 
adressefelt oppe og nede.
Sykehusets lokalnavn og 
-adresse skal komme tydelig
frem.

Arendal sykehus • Sykehusveien 1 • 4838 Arendal

Postadresse: 
Postboks 303 
4066 Stavanger

10mm 10mm

8mm

8mm

Postadresse: 
Postboks 303 
4066 Stavanger

Postadresse: 
Postboks 303 
4066 Stavanger

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

På konvolutter gjengis Helse-logoen i 82%.

Scala sans 8,5 pt.
PMS 287

5.2 Postale trykksaker

Nedlasting av konvolutter fra nett (for byråer og trykkerier)

17 mm

Kort beskrivelse: utsendelse av brev, avsender, oppsett, postmottak, mm.

Logo benyttes i 80% av orginalstørrelse på konvolutter.



Grunnleggende system



Logosystem – avsenderhierarki Helse Nord

Grunnleggende system

HELSEFORETAK
HELSEFORETAK
Klinikknavn/geografisk beskrivelse

Helseforetakene som betjener både bokmål- og stor samisktalende 

befolkning, skal ha logo med dobbelt hovednavn. Her er vist oppsett fra 

Nasjonal profilprogram. Det er utarbeidet dobbeltspråklige logoer for alle 

fem helseforetak.

HELSE NORD IKT

SKDE

Det finnes tre unntak i logosystemet; 

Helse Nord FIKS, Helse Nord IKT og SKDE.

Disse er egne enheter direkte under RHF.



Hierarkisk oppbygging

Grunnleggende system

Navn og logo ihht. nasjonalt profilprogram Lokal identitet som tilleggselement

Denne logooppbyggingen 

benyttes kun av de overordnede 

helseforetakene som vist her.



Visittkort

Header webside

Konferansemateriell

Rapporter (streng)

Brosjyrer (løsere)

Bekledning – uniform

Biler

Brevmal

Konvoluttmal

ID-kort

Stempel

Annonser

PPT

Bekledning – fleece-/allværsjakker

PPT

Løsere innpakning 
med oppmerksomhets- 
fremmende elementer 
og tydelig avsender i 
fast oppsett.

Gjennomført bruk av typografi og avsenderinformasjon.
Bilder og andre elementer løftes i forhold til mottaker  
frem for å styrke budskapet.

Grunnleggende system

Avsenderkartlegging

Vektlegging/fordeling av visuelt uttrykk.

Systematisering av avsender og visuelle signaler.

Fast logo/symbol.
Friere tolkning av lokalt 
symbol/designele-
menter som mønster, 
o.l.

Rapport

Rapport

Konferanse

Invitasjoner til 
uformelle treff

HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE



Profiloversikt: Helgelandssykehuset 



Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Skillelinje plasseret i predefinert avstand fra logo, 

med designelementet til høyre.

Bruk av lokalt symbol som designelement

Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement.  

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

logoens informasjon. 

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement.  

Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100% fargestyrke  

(eller tilsvarende gråtone).

Logo består av en sammensetting av logosymbol og foretaksnavn.   

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

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

profilhåndboken angir. 

 

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

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

designet.

LOGO NAVN DESIGNELEMENT

Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk
 

A
vs

ta
nd

 A
A

vs
ta

nd
 A

Avstand AAvstand B Avstand B Avstand B



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.

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Mo i Rana



Helgelandssykehuset • Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word. 
Maler bør produseres i Office 2003 og 2010. 
Fargepalett legges inn som standard. 
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig 
frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i 
brevtekst.

Avsender skal med i brevets innledning.

Kontormateriell

Poliklinikk Bodø

Helgelandssykehuset  Besøksadresse:  Telefon: 00000000*             Avd: Medisinsk avdeling   
Postboks 000  Xxxxxxxx 164  Telefaks: 00000000             Avd tlf: 00000000 
0000 Mo i Rana  0000 Mo i Rana  Teksttelefon: 00000000             Avd faks: 00000000 
Kontonr:  Org nr:  Internett:             Avd e-post: 
0000.00.00000  MVA 000000000NO  www.helgelandssykehuset.no             med.avd@helgelandssykehuset.no 

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 Kari Normann
Sjefslege Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Helgelandssykehuset  Besøksadresse:  Telefon: 00000000*             Avd: Medisinsk avdeling   
Postboks 000  Xxxxxxxx 164  Telefaks: 00000000             Avd tlf: 00000000 
0000 Mo i Rana  0000 Mo i Rana  Teksttelefon: 00000000             Avd faks: 00000000 
Kontonr:  Org nr:  Internett:             Avd e-post: 
0000.00.00000  MVA 000000000NO  www.helgelandssykehuset.no             med.avd@helgelandssykehuset.no 

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 Kari Normann
Sjefslege Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus



Helgelandssykehuset Besøksadresse:   Telefon: 00000000* Avd: Mo i Rana    
Postboks 000   Prinsensgate 164   Telefaks: 00000000 Avd tlf: 00000000   
0000 Mo i Rana  0000 Mo i Rana  Teksttelefon: 00000000 Avd faks: 00000000   
Kontonr:   Org nr:   Internett:              Avd e-post:   
0000.00.00000   MVA 000000000NO www.helgelandssykehuset.no xx@helgelandssykehuset.no 

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     Kari Normann
Sjefslege     Assisterende sykepleier

Kopi til:
Tittel Navn Etternavn, Sykehus

Klinikk prehospitale tjenester
Ambulansestasjon Mo i Rana

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



Visittkort

Engelsk kort

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Telefon: +47 414 141 41 / Mobil: +47 414 141 41
post@helgelandssykehuset.no 
www.helgelandssykehuset.no
Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx

Besøksadresse: Gatenavn 123 • Bydel

Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon

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

Visitors address: Sykehusveien 35

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

Navn Navnesen
Employee representative



Overskrift

• Sak 1 

Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunks-
jonene 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 universi-
tetssykehus, 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.

Powerpoint

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

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Forside

Tittel

Forside

Tittel

• Sak 1 

Nytt universitetssykehus bygger på en 
modell der undervisnings- og forsknings-
funksjonene 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 uni-
versitetssykehus, og bygg og anlegg som 
er særskilt finansiert av partene. I prosjek-
tet inngår også en andel av eksisterende 
bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF 
i dag eier, men der rehabiliteringsutgif-
tene inngår i kostnadsoverslaget for nytt 
universitetssykehus.

Overskrift



AMBULANSELÆRLINGER 
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, enhet for prehospitale tjenester

 Helgelandssykehuset HF er et av fire helseforetak i Helse Nord 
RHF, som leverer spesialisthelsetjeneste til befolkningen på Helge-
land. 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 syke-
husenhetene har Helgelandssykehuset psykiatritilbud i Mo i Rana, 
Mosjøen, Sandnessjøen og i Brønnøysund.

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

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: 
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

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

Postboks 123 • 9999 Xxxxxxxxxxx

Stillingsannonser

AMBULANSE-
LÆRLINGER 
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 
. 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  

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

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



Fritt sykehusvalg
Veileder

Budsjett 
2014

Rapport

Sykehuset
din trygghet

Fritt sykehusvalg
Veileder

Publikasjoner

Her kan du skrive inn 
overskriften

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

Her kan du skrive inn 
overskriften

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

Samhandling i nord
Rapport

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Eksempler på bruk av  
designelementene.
Logoplassering forhold-
er seg til venstre kant/
hjørne.

Lokalt symbol plasseres i 
hovedsak i motsatt ende 
av formatet.

Nedre rekke:
Eksempler på oppsett 
med flere logoer.

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

Skal det vises flere enn 2 logoer, skal logoene plasseres på baksiden av/siste siden i publikasjonen.
Logo kan i spesielle tilfeller benyttes uten 
designelementet dersom det er liten plass.



Rollup

Helsekonferanse 

2014

Helsekonferanse 

2014

Helsekonferanse 

2014

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel,  
kan det utelates i logo. 



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.

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Akuttmottak

Resepsjon

Utgang

Psykiatrisk senter Mosjøen 

Akuttmottak

Resepsjon

Utgang

Psykiatrisk senter Mosjøen



VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

VERNE-
OMBUD

Merket er lite, kun ca 2x2 cm, dette må man ta hensyn til ved disposisjonen.

Teknikk for gjengivelse av merket er avgjørende for hvor detaljert det kan være.

(Broderi/trykk.)

Logosymbolet bør stå for seg selv.

Ordet verneombud må skrives som ett ord.

Dersom grønn er en innarbeidet farge for verneombud, som skal være med, 

kan man løse det slik:

Profiloversikt Helgelandssykehuset 

Merking av personer

Navn Navnesen
Funksjon

Arbeidssted

Navn Navnesen
Funksjon

Arbeidssted

Stempel

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.

Vekting:

NAVN

FUNKSJON

BILDE

ARBEIDSSTED

KATASTROFE-
LEDELSE



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. 

På informasjonsflater der samisk er spesielt tungtveiende, kan samiskorientert logo benyttes, 

her ligger det samiske foretaksnavnet først.

Retningslinjer for bruk av samisk språk i logo

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

HELSEFORETAK BOKMÅL
HELSEFORETAK SAMISK

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 



Profilering av kompetansesenter



12 mm

12
 m

m

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

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

12 mm

12
 m

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

KORUS-NORD
Kompetansesenter rus • Universitetssykehuset Nord-Norge

System for oppsett og eksempel på kompetansesenter og frittstående institusjoner, enten underlagt helseforetaket direkte eller under et sykehus:

Profilering av kompetansesenter og nasjonale tjenester

HF BOKMÅL
HF SAMISK

Avdeling/senter

Kompetansesenter for x
Kompetansesenter for x - samisk
 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
 

Kompetansesenter rus, Nord-Norge 
 

A
vs
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nd

 A
A

vs
ta

nd
 A

KORUS-NORD
Gárrenmirkko gealboguovddá
Davvi-Norgga universitehtabuohcceviessu



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.

Profilering av kompetansesenter

Logo:

Designelement:

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

Navn Navnesen
Tittel/profesjon/funksjon

www.finnmarkssykehuset.no/sanks




