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1.1 Forord

Helse- og omsorgsdepartementet har revidert nasjonalt
profilprogram som ble utarbeidet ved opprettelsen av
de regionale helseforetakene og helseforetakene i 2002.
Profilprogrammet omhandler symbolbruk og navnsetting. Revideringen av profilprogrammet er gjort samtidig
med innføring av ny, gjennomgående designprofil for
departementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene.
En hovedbegrunnelse for nasjonalt profilprogram er at
de regionale helseforetakene og helseforetakene bør
ha en enhetlig profilering. Dette har informasjonsverdi
for pasienter, pårørende og andre samarbeidsparter,
og signaliserer en offentlig eid, finansiert og sammenhengende spesialisthelsetjeneste. I tillegg synliggjør en
enhetlig profilering en felles identitet og tilhørighet for
spesialisthelsetjenesten.

Det er viktig at de regionale helseforetakene og helseforetakene tar i bruk nasjonalt profilprogram. Samtidig
legges vekt på at det må skje en hensiktsmessig innføring av profilprogrammet over tid. Dette for å unngå
praktiske problemstillinger og unødvendige kostnader.
Enkelte av helseforetakene har egne innarbeidede lokale
profileringer (logoer). Der det fremstår som særlig viktig
å videreføre innarbeidet lokal profilering skal dette skje
slik at innarbeidet lokal profilering kan ivaretas i en hensiktsmessig kombinasjon med profilprogrammet.  Det
forutsettes videre at det ikke igangsettes utvikling av nye
lokale profileringer.
Her kan du laste ned revidert nasjonalt profilprogram:
http://regjeringen.no/rhf-profilprogram
Oslo, 2011.

Frode Myrvold
Konstituert ekspedisjonssjef
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1 Om profilen

2.1.1 Symbol

Symbolet er basert på idéen om navigasjon og styring.
De fem elementene er likeverdig satt opp i forhold til
den himmelretning/region de representerer.
Formen er basert på korset; et utbredt internasjonalt
symbol for helserelaterte organisasjoner.
Symbolet taler for seg selv, uten tekst.
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Navn og målbruk

4 Eksempler på bruk

Kultur- og kirkedepartementet gjorde 18. mars 2004 vedtak
om at helseforetak og regionale helseforetak er omfattet av
lov av 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste.
Dette innebærer at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og blant annet skal være likestilte skriftspråk i helseforetakene, og at det gjelder særskilte regler for korrespondanse med private rettssubjekt m.v. Det følger videre av
§ 4 i forskrift om målbruk i offentleg teneste av 5. desember
1980, at et navn på et statsorgan (les: helseforetak og
regionalt helseforetak) skal ha en bokmåls- og nynorskform
dersom navnet ikke kan benyttes på begge målformer.
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Dette innebærer praktisk at sykehus som benytter sykehus
i sitt navn, for eksempel Oslo universitetssykehus HF også
må ha en nynorskform hvor en benytter sjukehus. Sjukehus
kan for øvrig benyttes på begge målformer. Likeledes har de
regionale helseforetakene Helse Midt-Norge RHF og Helse
Sør-Øst RHF også en nynorskform, henholdsvis Helse
Midt-Noreg RHF og Helse Sør-Aust RHF.

2.1.2 Logo

Helse-Sor-ost CMYK.eps
Helse-Sor-ost PMS.eps
Helse-Sor-ost neg.eps
Helse-Sor-ost.sh.eps
Helse-Sor-ost.jpg
Helse-Sor-ost.png

Helse-Vest CMYK.eps
Helse-Vest PMS.eps
Helse-Vest neg.eps
Helse-Vest.sh.eps
Helse-Vest.jpg
Helse-Vest.png

Helse-Midt CMYK.eps
Helse-Midt PMS.eps
Helse-Midt neg.eps
Helse-Midt.sh.eps
Helse-Midt.jpg
Helse-Midt.png

Helse-Nord CMYK.eps
Helse-Nord PMS.eps
Helse-Nord neg.eps
Helse-Nord.sh.eps
Helse-Nord.jpg
Helse-Nord.png

Komplett logotype for hver region.
Les retningslinjer for bruk av logo ( 1 Om profilen )
før nedlasting.
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1 Om profilen

2.2 Farger

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

PMS 287

WEBSAFE : 00 3A 8C

100-10%

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

PMS 284

R:0
G : 51
B : 141

Logoen gjengis i 2 spesialfarger eller i CMYK.

R : 122
G : 178
B : 220

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

WEBSAFE : 07 B2 DC
100-10%

For negativ versjon mm. se 2.5 Bruk av logo
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2.3 Logotypografi

3 Designelementer

Scala Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Scala Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

4 Eksempler på bruk
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Symbol og logo
Farger
Logotypografi
Logosystem
Bruk av logo

Scala Sans skal benyttes i grunnleggende profilerende
elementer; logo og logorelatert oppsett.
Scala Sans kjøpes fra fontleverandør.
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Forhold:
12 mm

12 mm

VERSALER REG. BOLD 20 pkt
Minuskler 12 pkt

HELSE BERGEN

Haukeland universitetssjukehus

EAG
Navn plasseres i flukt med
sentrumssirkelens nederste punkt,
som vist her.

VESTRE VIKEN
Drammen sykehus

ST. OLAVS HOSPITAL
Universitetssykehuset i Trondheim

HELGELANDSSYKEHUSET
Mo  i Rana

Se 2.5 Bruk av logo, for eksempel på negativ versjon.

11

1 Om profilen
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Eksempel på oppsett for kompetansesenter
og frittstående institusjoner, enten underlagt HF
direkte eller under et sykehus:

vestre viken

Innbyrdes forhold, Kompetansesenter:

Kompetansesenter for x

vestre viken

12 mm

12 mm

X sykehus
Kompetansesenter for x

Avdeling/senter

12

Foretak som har driftsavtale med Helse Sør-Øst
har egne logoprogram og omfattes ikke av dette
systemet.

HF: VERSALER BOLD/REGULAR 20 pkt

F.eks.
Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital, mm.

Komp. senter: Minuskler Reg. 12 pkt
12 mm

12 mm

HF

HF: VERSALER BOLD/REGULAR 20 pkt

Sykehus: Minuskler Reg. 12 pkt
Komp. senter: Minuskler Reg. 12 pkt/linjeavstand 12 pkt
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2.4.2 Logosystem – avsenderhierarki Helse Vest
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Eksempel på oppsett for kompetansesenter
og frittstående institusjoner, enten underlagt HF
direkte eller under et sykehus:

HELSE BERGEN
Kompetansesenter for x

HELSE BERGEN

Haukeland universitetssjukehus
Kompetansesenter for brannskader

HF

Avdeling/senter

Innbyrdes forhold, Kompetansesenter:
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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2.4.3 Logosystem – avsenderhierarki Helse Midt-Norge
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Eksempel på oppsett for kompetansesenter
og frittstående institusjoner, enten underlagt HF
direkte eller under et sykehus:

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE

Kompetansesenter rus

ST. OLAVS HOSPITAL
  Divisjon Psykisk Helsevern

HF

Avdeling/senter

Innbyrdes forhold, Kompetansesenter:
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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2.4.4 Logosystem – avsenderhierarki Helse Nord
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Symbol og logo
Farger
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Bruk av logo
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Eksempel på oppsett for kompetansesenter
og frittstående institusjoner, enten underlagt HF
direkte eller under et sykehus:

HELSE FINNMARK

Kompetansesenter for x

HF

Avdeling/senter

Innbyrdes forhold, Kompetansesenter:
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

19
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2.4.5 Nasjonal avsender
Følgende foretak er felles for alle helseregionene og markeres
med helt mørkeblått symbol.
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Eksempel på nasjonale kompetansesenter som finnes
i flere helseforetak:
Innbyrdes forhold, Nasjonale enheter:

Kompetansesenter for tropemedisin
og importerte infeksjonssykdommer

12 mm

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

VERSALER/minuskler REG. BOLD 20 pkt

12 mm

12 mm

VERSALER/minuskler REG. 20 pkt
BOLD 20 pkt

HELSE BERGEN

Haukeland universitetssykehus
Kompetansesenter for tropemedisin
og importerte infeksjonssykdommer
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2.5 Bruk av logo

2 Grunnelementer

Symbol og logo
Farger
Logotypografi
Logosystem
Bruk av logo

4 Eksempler på bruk

3 Designelementer

Budsjett
2012
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4.1 Bruk av logo

Logo vist på ulike bakgrunner. Orienteringspunktet i logoen skal til enhver tid ha
Logo vistsamme
på ulikefarge
bakgrunner.
og fargestyrke som HELSE og regionsnavnet. Disse skal ha sterkest
Orienteringspunktet i logoen skal til enhver tid ha samme farge og fargestyrke som
visuell effekt.
HELSE og regionsnavnet.
På
skal
På 100%
100%profilfarget
profilfarget(287)
(287)bakgrunn
bakgrunn
logoen stå i hvitt, med lys blått kors
skal logoen stå i hvitt, med lys blått kors
(284 - eller 50% av 287 der kun denne
(284 eller 50% av 287, der kun denne
fargen benyttes).

fargen benyttes).

På bakgrunnsfarger med fargemetning som
På bakgrunnsfarger
konkurrerer
med den med
lysblåfargemetning
skal logoen ligge
som
konkurrerer
med
denmed
lysblå
skal
i mørkblå boks (PMS 287)
størrelseslogoen
ligge
i
mørkblå
boks
(PMS
287)
forhold som vist her.

med størrelsesforhold som vist her.

På
enn
På bilder
bildermed
medbakgrunnmørkere
bakgrunn mørkere
enn
den
den lysblå
lysblåfargen
fargeni ilogoen
logoenbrukes
brukeshvit
hvit
logo
logomed
medlysblått
lysblåttsymbol.
symbol.
På
På lyse
lyseflater
flateri ibilder
bilderbenyttes
benyttesvanlig
vanlig
4-f.
versjon av logoen.
4-fargeversjon
av logoen.

Bruk av sorthvitt logo:
Ved fargemetning/styrke, som her vist,
over 60% skal logoen stå i hvitt.

100%

60%

50%

Symbolet skal ikke opptre sammen med sykehusnavn o.l. som er snudd vertikalt.
Ved fargemetning/styrke, som her vist,
under 50% skal logoen stå i sort.
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3.1 Grafisk designelement
Logoens markante form rendyrkes som designelement til bruk i annonser,
forsider, bakgrunner o.l. Man kan bruke hele figuren, med alle sirklene, eller
utsnitt av formen.
Bruk av symbolet gir et lett og integrert uttrykk dersom man benytter
transparenteffekt som smelter sammen form og f.eks. foto.
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3.2 Bildebruk

2 Grunnelementer

Bilder skal støtte  og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans
for innholdet.

3 Designelementer

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.

4 Eksempler på bruk

Grafisk designelement
Bildebruk
Linje og fargefelt
Typografi til bruk
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3.3 Linje og fargefelt
Enkel stiplet linje benyttes som fleksibelt designelement,
for å dele inn formatet.

Fargeflater i profilfarger.
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1 Om profilen

3.4 Typografi til bruk
I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes
Calibri og Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken.
De har god lesbarhet.

2 Grunnelementer

Som erstatningsfont for Scala på andre elementer enn logo og logorelaterte
applikasjoner, benyttes Arial. Til web brukes Verdana.

3 Designelementer

Calibri regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

4 Eksempler på bruk

Grafisk designelement
Bildebruk
Linje og fargefelt
Typografi til bruk
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Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Cambria regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Cambria Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

1.

Hovedtittel Calibri Bold 22 pkt

2. Ingress. Cambria Bold 14 pkt. Agricolae conubium santet quinquennalis
apparatus bellis. Matrimoniiimputat Octavius, quamquam lascivius rures
suffragarit quadrupei. Fragilis concubine lucideimputat ossifragi. Zothecas
adquireret apparatus bellis, iam saburre pessimus spinosus.
Mellomtittel Calibri Bold 12
pkt.
Brødtekst Cambria Regular
12 pkt. Plane parsimonia
apparatus bellis satisceleriter
suffragarit aegre verecundus
matrimonii. Utilitas syrtes
verecundecircumgrediet
tremulus catelli. Oratori
insectat catelli. Fiducia suis
pessimus comiter suffragarit ossifragi, semper lis
praemuniet concubine, quod

Som erstatningsfont for Scala
på andre elementer enn logo
og logorelaterte applikasjoner,
benyttes Arial. Til web brukes
Verdana.

bellus rures verecunde circumgrediet satis adlaudabilis
umbraculi.
Octavius amputat Aquae
Sulis,. rures, iam adlaudabilis
agricolae fermentet.

Mellomtittel
quamquam vix fragilis syrtes
libere insectat concubine.
Rures suffragarit oratori.
Satis verecundus ossifragi
iocari zothecas, et parsimonia

umgrediet quinquennasimonia umgrediet zothecas, etiam
Caesar agnascor adfabilis
rures, iam adlaudabilis agricolae fermentet matrimonii.
Lascivius fiducia suis decicax
matrimonii celeriter adquireret Utilitas syrtes verecundecircumgrediet tremulus
catelli. Oratori insectat catelli.
Fiducia suis peter suffragarit
ossifragi, semper lis praemuniet concubine, quod bellus

Eksempler på anvendelse av
profilfontene.
Brevtekst:
Brev skrives i 12 pkt Cambria regular.
Publikasjoner/artikler
1. Hovedtittel: Calibri Bold 22 pkt
2. Ingress: Cambria Bold 14 pkt
3. Mellomtittel: Calibri Bold 12 pkt
4. Brødtekst: Cambria Regular 12 pkt

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Verdana Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Arial Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Verdana Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Verdana Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
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4.1 Kontortrykksaker
Kort beskrivelse: utsendelse av brev, avsender, oppsett, postmottak, mm.

2 Grunnelementer

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

8mm

10mm 10mm

8mm

17 mm

Postadresse:
Postboks 303
4066 Stavanger

Scala sans 8,5 pt.
PMS 287

På konvolutter gjengis Helse-logoen i 82%.

4 Eksempler på bruk

3 Designelementer

Logo benyttes i 80% av orginalstørrelse på konvolutter.

Nedlasting av konvolutter fra nett (for byråer og trykkerier)

Postale trykksaker
Annonser
Powerpoint
Publikasjoner
Visittkort
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Kort beskrivelse:
Utsendelse av brev, avsender, oppsett, postmottak, mm.
Her har RHF’ene ulik praksis.

Avdeling
Navn på gate 00
N-7000 By

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

sørlandet Sykehus
Arendal

sørlandet Sykehus
Arendal

Egsveien 100 • 4615 Kristiansand S  • Tlf  00 00 00 00 • Faks 00 00 00 00 • Org.nr: NO 777 777 777

Brevark med mulighet for adressefelt oppe og nede

Sykehusveien 1 • 4838 Arendal
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4.2 Annonser
Annonser

Helse Nordmøre og Romsdal HF omfatter Kristiansund sykehus,
Molde sjukehus og den øvrige spesialisthelsetjenesten i Nordmøre
og Romsdal. Helseforetaket yter et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innenfor de somatiske og psykiatriske områdene.

Foretaket har et samlet budsjett på 1,9 milliarder kroner og totalt
i underkant av 2.500 ansatte. I henhold til ny offenlighetslov kan
navn på søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om å
ikke bli oppført på søkerlisten. I så tilfelle vil søker bli kontaktet
før offentliggjøring skjer.

Ambulanselærlinger
2 Grunnelementer

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

3 Designelementer

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

Helse MØRE OG ROMSDAL

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: Kjell Otto Fremstad
Parkveien 84 • 6407 Molde • Tlf 71 12 00 00

4 Eksempler på bruk

Helse MØRE OG ROMSDAL

Postale trykksaker
Annonser
Powerpoint
Publikasjoner
Visittkort
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Ambulanselærlinger
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester
Les mer: www.helse-midt.no/stilling/129812

Helse Nordmøre og Romsdal HF omfatter Kristiansund sykehus, Molde sjukehus og den øvrige spesialisthelsetjenesten i
Nordmøre og Romsdal. Helseforetaket yter et bredt spekter av
spesialisthelsetjenester innenfor de somatiske og psykiatriske
områdene. Foretaket har et samlet budsjett på 1,9 milliarder
kroner og totalt i underkant av 2.500 ansatte. I henhold til ny
offenlighetslov kan navn på søker bli offentliggjort selv om
søker har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. I så
tilfelle vil søker bli kontaktet før offentliggjøring skjer.

Helse Nordmøre og Romsdal HF omfatter Kristiansund sykehus, Molde sjukehus og den øvrige spesialisthelsetjenesten i
Nordmøre og Romsdal. Helseforetaket yter et bredt spekter av
spesialisthelsetjenester innenfor de somatiske og psykiatriske
områdene. Foretaket har et samlet budsjett på 1,9 milliarder
kroner og totalt i underkant av 2.500 ansatte. I henhold til ny
offenlighetslov kan navn på søker bli offentliggjort selv om
søker har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. I så
tilfelle vil søker bli kontaktet før offentliggjøring skjer.

Ambulanselærlinger

Ambulanselærlinger

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester

Klinikk for kirurgi og akuttmedisin,
enhet for prehospitale tjenester

Vi krever:

Vi krever:

. Bestått eksamen fra VG1 Helse og
sosialfag og VG2 før tiltredelse
. Førerkort klasse B
. Du må ha førerkort klasse D
. Fysisk test må bestås
. God muntlig framstevne
. Plettfri vandel

. 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

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

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

Vi tilbyr

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: Kjell Otto Fremstad hovinstruktør 97764630

Vi tilbyr

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: Kjell Otto Fremstad hovinstruktør 97764630

Helse MØRE OG ROMSDAL

Helse MØRE OG ROMSDAL

Parkveien 84 • 6407 Molde • Tlf 71 12 00 00

Parkveien 84 • 6407 Molde • Tlf 71 12 00 00
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1 Om profilen

4.3 Powerpoint

2 Grunnelementer

Startside og undersider

4 Eksempler på bruk

3 Designelementer

Tittel 15 pkt

Postale trykksaker
Annonser
Powerpoint
Publikasjoner
Visittkort
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Tittel 15 pkt

ST. OLAVS HOSPITAL
Universitetssykehuset i Trondheim

Overskrift
• Sak 1
Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisningsog 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.

Overskrift
• Sak 1
• Sak 2
• Sak 3
• Sak 4

ST. OLAVS HOSPITAL
Universitetssykehuset i Trondheim
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1 Om profilen

4.4.1 Publikasjoner

VESTRE VIKEN

Rapporter, informasjonsmateriell
Logoformen er benyttet som hovedelement, enten som svakt bakgrunnsmerke,
enkel sirkel eller i sammenheng med linjekonstruksjon.

2 Grunnelementer

Maler/prefabrikkerte elementer kan utarbeides for å forenkle bruken av formene.

Budsjett
2012

VESTRE VIKEN

3 Designelementer

Fritt sykehusvalg
Veileder

VESTRE VIKEN

Rapport

4 Eksempler på bruk

Fritt sykehusvalg

Postale trykksaker
Annonser
Powerpoint
Publikasjoner
Visittkort
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Veileder

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Rikshospitalet

Somatiske lidelser
Veileder

Sykehuset
din trygghet
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
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4 Eksempler på bruk

Postale trykksaker
Annonser
Powerpoint
Publikasjoner
Visittkort
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3 Designelementer

2 Grunnelementer

1 Om profilen

4.5 Visittkort
Visittkort med norsk og engelsk informasjon.

ST. OLAVS HOSPITAL
Universitetssykehuset i Trondheim

Navn Navnesen

Telefon: 06800
E-post: post.adm.dir@stolav.no
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

ST. OLAVS HOSPITAL
Universitetssykehuset i Trondheim

Navn Navnesen

Telefon: 06800
E-post: post.adm.dir@stolav.no
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
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