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Visuell profil
Hensikten med visuelt profilprogram er å sikre at Oslo universitetssykehus framstår
med et helhetlig og konsekvent uttrykk på tvers av klinikker og behandlingssteder. Vi
skal være tydelige og gjenkjennbare for våre brukere og samarbeidspartnere.
Visuell profil gir et sett kjøreregler for visuell utforming av sykehusets
kommunikasjonsflater, både digitale og fysiske. Gjennom bruk av logo, farger, skrifttyper
og andre visuelle elementer skal det ikke være tvil om hvem som er avsender.
2

Logo
Oslo universitetssykehus har én logo som skal profilere all virksomhet i hele foretaket.
Den synliggjør én dør inn.
OUS sin logo består av:

Logo

Logosymbol

Navnetrekk

Verken logosymbol eller navnetrekk kan benyttes som frie designelementer
uavhengig av hverandre.
Unntak: På OUS sine offisielle digitale plattformer kan logosymbolet brukes alene når det
ikke er plass til hele logoen (for eksempel som ikon på web).
Det skal ikke lages egne logoer til prosjekter, underenheter, kampanjer eller lignende.
Oslo universitetssykehus’ logo er et registrert varemerke, nr 256831.
Virksomheter som verken er driftet, eiet eller har formell tilhørighet
eller samarbeid med Oslo universitetssykehus kan ikke bruke foretakets
visuelle profil.
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Fargebruk i logo

Logoens plassering
Aller minste avstand mellom logo og andre elementer/formatets ytterkant skal være
minimum tilsvarende korsets høyde/bredde som vist her:
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Logovarianter
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Helse Sør-Øst-eierskap

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst. Hele Helse Sør-Øst-logoen
eller kun prikkekorset skal plasseres nederst til høyre på alle trykksaker,
og adskilt med en tynn vertikal linje

Last ned det nasjonale profilprogrammet her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/
nasjonalt-profilprogram-for-helseforetak/id650208/
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Organisasjonsenheter
OUS-logoen kan kombineres med undertekst i samsvar med organisasjonsstrukturen,
for eksempel et avdelingsnavn eller en kompetansetjeneste. Sted/lokalisasjon (som
f.eks. Ullevål) skal ikke være en del av logo.

Linjen har avrundede ender og
følger symbol + navn.
Navnet starter på samme
vertikale linje som Oslo.

Ved spesielt lange navn,
kan linjen utvides noe mot høyre.

Oppbygging av logo med undertekst:
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Kombinasjonsoppsett med flere logoer
Når OUS er avsender skal OUS-logo alltid stå øverst til venstre.
Der det er behov for å synliggjøre mange samarbeidspartnere, for eksempel
i forskningsprosjekter, faggrupper og lignende skal samarbeidende avsenderlogoer
plasseres etter hverandre adskilt med vertikale linjer.
Dette kan gjøres både på forside og bakside ihht. behov.
Logoene kan legges i to rader, der den nederste har samme bunnlinje som
logo/prikkekors på forsiden.

Baksidekolofonen benyttes der det er naturlig i forhold til budskap, målgruppe og antall sider.

OUS-kolofonen ligger
over logoraden(e).
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Språk og kommunikasjon
Oslo universitetssykehus forkortes OUS, både på norsk og på andre språk.
Forkortelsen skal skrives med store bokstaver: OUS.
Sykehuset følger Språkrådets anbefaling om å bruke den norske forkortelsen
uansett hvilket språk man bruker. Det vil si at vi på engelsk skriver Oslo University
Hospital og forkorter det OUS.
Eksempel: Oslo University Hospital (OUS) is the largest hospital in Norway.
Forkortelsen OUS gir liten mening for folk flest.
Gjør det derfor til en vane å skrive navnet fullt ut i all eksternkommunikasjon.

Klarspråk
Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for alle. Språket skal være klart
og brukertilpasset. Språkrådet kaller slikt språk “klarspråk”.
Oslo universitetssykehus skal følge Språkrådets klarspråkregler i sin skriftlige
kommunikasjon.
Mer informasjon om klarspråk finner du i eHåndboka:
http://ehandbok.ous-hf.no/document/59116
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Profilerende elementer
Typografi
Calibri benyttes til mengdetekst.

Calibri regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/1234567890
Calibri bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/1234567890

Cambria kan benyttes til titler og ingresser.

Cambria regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/1234567890

Cambria bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/1234567890
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Segoe Script benyttes som overskrift eller korte titler.
Segoe Script er en skriveskrift som gir et uformelt og naturlig inntrykk.
Den skal ikke brukes i lengre tekster, men kun til korte titler.
Segoe Script kan brukes sammen med Calibri eller Open Sans.

Segoe Script regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/1234567890
Segoe Script bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/1234567890

OpenSans benyttes på web.
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Hovedfarger
Logoens farger er de
grunnleggende profilfargene.
De benyttes i logo og der man
ønsker sterk profilering.

C: 100 M: 69 Y: 0 K: 11
R: 0 G: 74 B: 147
#004a93

Støttefarger
Utvalget skal gi rom for
variasjoner i kommunikasjonen,
samtidig som de harmoniserer og
komplimenterer fargene i logoen.

C: 33 M: 28: 58 K: 0
R: 187 G: 174 B: 123
#bbae7b

Fargen er øremerket
NYE OUS
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Fargesystem - graderinger
Systemet viser støttefargene i valører og i kombinasjon med hovedfargene.

Hovedfarger, skal opptre på alle
kommunikasjonsflater, enten som dekor
eller kun i logo.

To av fargene benyttes gjennomgående til profilering
Framtidens
og forskning.
av Nye
OUS ogOUS
forskning.

NYE OUS

FORSKNING

Disse fargene benyttes fritt innenfor eksisterende maler.
De tilhører ikke et bestemt område.
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Fargestriper
Fargestripene går igjen i alle maler og er med å skape et særegent og gjenkjennelig
uttrykk for profilen. De opptrer kun i én av fargene i paletten, ikke i kombinasjon med
andre farger. Stripene kan være heldekkende eller transparente.
De kan variere i høyde innbyrdes. Se eksempler.
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Bildebruk
Bilder skal støtte og forsterke budskapet. Motivet bør derfor ha relevans for innholdet.
Der det er naturlig bør bildene inneholde mennesker. Utsnittene skal være tette og nære.
Bilder, illustrasjoner, tegneserier og musikk er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk.
Du kan ikke gjenbruke en annen persons åndsverk uten å ha innhentet tillatelse.
Se nivå 1 prosedyre vedr bildebruk og copyrights:
http://ehandboken.ous-hf.no/document/167/fields/23
OUS har en bildedatabase Cumulus, som ligger på intranett.
http://rr3k4428.ad.rikshospitalet.no:8080/sites/#1543562596285_0
Bilder av personer i uniform må følge retningslinjene for arbeidstøy:
http://ehandbok.ous-hf.no/document/58947#23
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Ikoner
Våre ikoner er visuelle elementer som skal støtte innhold og kommunikasjon. Ikonene kan for
eksempel brukes til dekor, som knapper eller i faktabokser.
Som hovedregel skal den tofargede versjonen av ikonet benyttes. Ikonet skal brukes på
lys eller hvit bakgrunn. Den ensfargede versjonen kan benyttes i de tilfeller den tofargede
versjonen konkurrerer med resten av innholdet, og dermed mister sin hensikt.
Ikonet skal være i den blå hovedfargen vår. For kontrastfargen benyttes den lyseblå
støttefargen som kun består av cyan. Fargen reduseres til 27 % og gir derfor en god kontrast til
den mørkeblå fargen.
Til bruk på web benyttes PNG- eller JPG-filer. Til trykk benyttes AI eller TIFF-filer.
Du kan laste ned versjonene fra Cumulus
http://rr3k4428.ad.rikshospitalet.no:8080/sites/#1543562596285_0
eller på internett https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/visuell-profil
Ønsker du å lage egne ikoner til ditt prosjekt eller til din avdeling kan du ta kontakt med
Tank Design: https://www.tank.no/om-oss
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Maler
De påfølgende sidene viser hva som foreligger av regler og
grunnleggende malverk for de mest brukte kommunikasjonsflatene, og gjelder
for både trykte og digitale flater.
Oppdatert profil legges fortløpende ut på
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/visuell-profil
Kort om malene:
Der det er et hvitt felt nederst med prikkekors til høyre kan man
benytte det hvite feltet til utfyllende avsenderinfo, i tillegg til annen
presentasjonsinfo (avdelingsnavn, logo til samarbeidspartner,
i Powerpoint kan feltet benyttes til dato, sidetall/forfatternavn, etc.).
Der bunnfeltet er blått, skal logoer og avdelingsnavn stå i negativ/hvit
utgave rett på det blå. Ikke i hvit boks.
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PowerPoint
Malen er justert til nye krav om format 16:9. Det gir mer plass i bredden i forhold til høyden,
men ikke mindre plass enn før. Tidligere var skjermer mer kvadratiske enn de er nå.
Det hvite bunnfeltet kan benyttes til utfyllende avsenderinfo/samarbeidspartnere, etc.
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Rollup
Malsider i alle farger ligger i InDesignformat, med positiv og negativ logovariant i toppen. Hvitt
felt i bunnen sikrer at ikke noe av motivet kommer inn i selve rollupkasetten.
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Brosjyre og folder

OUS har en ambisjon om at sykehusets nettsider skal være den foretrukne kanalen for
brukernes behov for kvalitetssikret informasjon om behandling, forskning, utdanning og
mestring. Dersom en brosjyre skal lages, skal den støtte opp under budskapet.

Baksiden kan f.eks. benyttes til et bilde eller
en fargeflate.

Innside kan settes opp fritt, med bruk av designelementene
beskrevet i denne profiloversikten.
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Plakat
Grunnleggende malsider i InDesign i format A4 og A3.
Disse tilpasses mht. bildebruk og farger.
Fargestriper til plakat foreligger i InDesign, justeres og lagres som .png
når de skal benyttes i Word.
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Konferanseposter
Designes ihht. eget ønske med utgangspunkt i denne malen.
Malen er i InDesignformat i størrelse A0, og kan derfor tilpasses formatkrav
fra aktuelle konferansearrangører.
Lenke til innkjøpsavdelingens avtaler om trykk og design:
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/
klinikk?p_section_dim_id=840289&level=5
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Kursmappe
Maldokument kan lastes ned til trykking.
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Bannerannonse
Mal for liggende teaserannonse ligger i InDesign. Tilpasses ønsket format.

Vi søker medarbeider

Malen kan benyttes til utvikling av toppbanner med logo og evt. kort tekst/klikkbar
nettannonse/gif-animasjon (bevegelige punkter/linjer) og lignende.
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Vignetter og visuelle signaturer for prosjekter
Kampanjer, prosjekter og lignende som ønsker et eget visuelt uttrykk kan bruke disse
vignettmalene. Farge-, bilde- og fontbruk sikrer at vignettene har et ensartet uttrykk.
Slike vignetter og merker er designelementer, ikke logoer.
Plassering av vignetten på flater som har OUS i topp og evt. prikkekors
nederst til høyre.
OUS-logo skal ikke være en del av vignetten, men brukes sammen med vignetten,
for eksempel ved at vignetten brukes på en flate som (allerede) har OUS-logo i topp.
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E-postsignatur
Bruk av logo i e-postsignatur må vurderes ut i fra den enkeltes bruk. Det er spesielt
viktig å vurdere bruk av logo ved en lengre e-postdialog, siden grafikk kan ende opp
som et vedlegg.
Vignett må brukes sammen med logo.
En e-post skal merkes med ”ikke sensitiv” i de tilfeller der e-posten ikke er sensitiv og
skal sendes eksternt.
Grunnleggende oppsett:
Med vennlig hilsen
Navn Navnesen
Tittel
Klinikk/Avdeling/Seksjon
Oslo universitetssykehus
(mobilnr) / (fasttelefon) / (epostadresse) / oslo-universitetssykehus.no

Oppsett ved flere titler og med bruk av vignett:
Med vennlig hilsen
Navn Navnesen
Tittel 1 / Tittel 2
Klinikk/Avdeling/Seksjon 1 / Klinikk/Avdeling/Seksjon 2
Oslo universitetssykehus / Arbeidssted 2
(mobilnr) / (fasttelefon) / (epostadresse) / oslo-universitetssykehus.no / nettside2.no

Element til profilering av
kampanje/prosjekt kan
legges nederst.
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Nyhetsbrev
Ved oppsett av nyhetsbrev er det de generelle retningslinjene om logo, farger og
typografi som gjelder. Malen må tilpasses ut i fra hvilket program som brukes for
utsendelse av nyhetsbrevet.
Lenke til mer informasjon om nyhetsbrev:
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/
klinikk?p_section_dim_id=104740&level=3
Eksempler på hvordan et nyhetsbrev kan settes opp:
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Video
Video med tale skal tekstes ordrett eller forkortet ved å gjengi essensen av det
som sies. Fonten Calibri skal benyttes ved teksting. Ved manuell teksting kan
videoredigeringsprogramvare eller -apper som støtter teksting benyttes. Noen videotjenester
tilbyr teksting via deres nettsider/apper. Du kan lese mer om Språkrådets retningslinjer for god
teksting av video her:
sprakradet.no/globalassets/sprakhjelp/skriverad/retningslinjer-for-god-teksting.pdf
OUS-logoen skal plasseres øverst til venstre og være synlig gjennom hele videoen. OUSlogoen kan ved noen unntak plasseres andre steder eller til slutt i en video. Et unntak kan for
eksempel være ved publisering av video på en videotjeneste der plassering av logo er mulig
via tjenesten, men det ikke er mulig å bestemme plasseringen.
Se også retningslinjer for farger beskrevet i denne profiloversikten.
Eksempler på hvordan teksting av video kan se ut:

Faccumet quam sum ut excerfe ruptas auda derspit, cus, sunt
omnihic tem aute que laut dero estrumendel ipsaecat.

Faccumet quam sum ut excerfe ruptas auda derspit, cus, sunt
omnihic tem aute que laut dero estrumendel ipsaecat.

Lydprofil
Lydprofilen består av en jingle i en kort og en lang versjon. Versjonene anbefales brukt i forbindelse
med produksjon av video og podkast. Den lange versjonen kan brukes gjennom en hel video eller
deles opp ved behov.
Begge versjonene kan lastes ned fra
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/visuell-profil
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Brevark • referatmal • styrepapirer • informasjonsark • notat
Skriftsnitt, størrelser og plassering/skrifthierarki ligger ferdig i malverk.

Avdeling/klinikk

Brev

Avdeling/klinikk

Info

Avdeling/klinikk

Notat

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.

Avdeling/klinikk

Referat

Avdeling/klinikk

Sett inn eget tema

Det arbeides med
implementering
av nye maler hos
Sykehuspartner.
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Merking av uniform

Hvitt og grønt tøy merkes på lommen
slik tegningen viser - eller rett over lommen.
Benklær merkes midt på høyre legg.
Tekstilavdelingen har ansvaret for merking
av sykehusets tekstiler.
Andre tekstiler kan merkes på ermet
(f.eks. Sikkerhetsseksjonens uniformer)
eller på rygg/front (f.eks. t-skjorter for
sykehusets idrettslag). Klinikk, avdelingeller seksjonsnavn kan plasseres under
logoen adskilt med en linje.
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Trenger du hjelp?
Dersom du har behov for hjelp, finner du mer informasjon om
hvem du kan kontakte på vår side om visuell profil:
oslo-universitetssykehus.no/om-oss/visuell-profil

91 50 27 70

www.oslo-universitetssykehus.no
E-post: post@oslo-universitetssykehus.no
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

