DESIGNMANUAL

2016

Designmanualen presenterer NSFs
grafiske profil, og gir nyttige verktøy
for at organisasjonen skal fremstå
som en enhetlig og profesjonell
aktør i all kommunikasjon.

KONSEPT
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NSFs grafiske profil ble modernisert i 2011, i forkant av
100-årsjubileet i 2012. Profilen bærer i seg forbundets
historie, samtidig som den peker fremover.
Temaet for design-omleggingen var ”Refleksjon”, med
elementer som:
- Et lindrende lys
- Stråler som fokuserer
- Håpefulle stunder
- Et reflekterende sinn
- 100 år til ettertanke, som kan lyse frem

Blåfargen er en sentral del av designet,
og symbolikken fra forrige logo ble
beholdt.
Oransje ble valgt som sekundærfarge
– noe som gir et mer moderne, friskt
preg som skaper en rød tråd gjennom
profilens kommunikasjonsflater.

Hensikten med denne manualen er
å gi brukeren innsikt til regelverket
rundt den gjeldende visuelle profilen,
og vise eksempler til inspirasjon.

LOGO
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Logoen til Norsk Sykepleierforbund skal enten brukes slik
den er fremstilt her i fullfarger, eller i ensfarget.

Logoen skal alltid opptre alene, og
ikke være del av annen dekor.
Når logoen opptrer på farget bakgrunn, er det viktig at kontrastene er
god for å ivareta lesbarheten. Logoen
må ikke bli borte i bakgrunnen.
Eventuell bakgrunnsfarge skal samsvare med NSFs fargepalett.
Fullfarget logo kan brukes på graderte
fargeflater i NSFs blå eller oransje med
”glimmer” så lenge kontrasten er god.

Spesifikk dropshadow på logoen
i forhold til fargede flater:
Mode:
Normal
Opacity: 85%
X Offset: 0 mm
Y Offset: 0 mm
Blur:
2 mm

LOGO – UNNTAK

Unntak fra hovedlogoen er bruk av en
ensfarget logo som brukes til broderinger, små kontorrekvisita applikasjoner som penner, pins, nåler, visittkort,
brevark etc.
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Ensfarget logo kan være i hoved- og
sekundærfargen, sort eller i negativ
mot profilens fargeflater.
Logo i sort brukes kun til svart/hvitt
trykk.

BRUK AV LOGO & TYPOGRAFI

1x

0,5x
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NORSK SYKEPLEIERFORBUND

0,5x

1x

1x

NORSK
SYKEPLEIERFORBUND

Typografi: Neutraface Slab Text Demi
Sperring: +40 Linjeavstand eks: 12/13,3 pt

For å sikre lesbarhet er det definert et
område rundt logoen som skal være
fritt for tekst. Avstanden er regulert
til sirkelens bredde, som vist i figuren,
og skaleres proposjonalt med logoen.
Beskyttelsesområdet angir minste
tillatte avstand.
Som hovedregel skal tekst være
midtstilt eller venstrestilt slik det er vist
ovenfor.

1x

1x

SOL
GJENNOM
SKY

Typografi: Neutraface Slab Text Demi
Sperring: 0 Linjeavstand eks: 14/15,5 pt

1x

SOL

1x

GJENNOM SKY

Det skal lindre
der det ser
mørkt ut
Typografi: Neutraface Slab Text Demi
Sperring: 0 Linjeavstand eks: 14/15,5 pt

IKKE TILLATT BRUK AV LOGO

Logoen skal på ingen måte omgjøres
svart/hvitt, linjer fjernes fra symbolet/
logoen eller presenteres kun to-farget.
Den skal heller ikke vises i hovedfarge
med sekundærfarge som bakgrunn og
omvendt som vist ovenfor.
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NB:
Skal logoen brukes til svart/hvit trykk,
brukes enkeltfarget logo i:
C: 00 M: 00 Y: 00 K: 100

FARGER

C: 100 R: 00
M: 00 G: 98
Y:

00 B: 139

K:

50
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PANTONE
308 C
Web farge:
#006699

C:

00 R: 232

M: 80 G: 78
Y: 100 B: 15
K:

00

Blått er NSFs hovedfarge. Oransje er sekundærfarge, mens grå er tertiærfarge.
Tertierfargen skal brukes til å nøytralisere og harmonisere fargepaletten.
Tilleggsfargene gir økt variasjonsmulighet og styrker profilen ytterligere og
brukes for å utfylle hovedfargene.
Trykkfarger:
CMYK: Fire-farger trykk skal benyttes
når man ønsker å bruke flere farger i
trykksaker som brosjyrer, publikasjoner, roll-ups etc. CMYK brukes også til

PANTONE
179 C
Web farge:
#E84EOF

C:

00 R: 178

M: 00 G: 178
Y:

00 B: 178

K:

40

PANTONE
877 C
Web farge:
#B2B2B2

å trykke bilder i farger, samt i annonser
i aviser, blader, boards etc
Skjermfarger:
RGB-farger er kun til bruk på skjerm,
f.eks: Powerpoint og websider-publikasjoner.
Fargene kan variere en del mellom
ulike skjermer og programmer.
Skjermfargene må aldri brukes til
trykksaker!

TYPOGRAFI
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Tittel/ Ingress
NEUTRAFACE SLAB TEXT DEMI
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789

Brødtekst Print
Myriad Pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789

Neutraface Slab Text Light
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789

Myriad Pro Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789

Neutraface Slab Text Book
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ

1. Neutraface Slab Text Demi
kan bektraktes som NSF sin hovedskriftsnitt og skal brukes i all ekstrern
kommunikasjon – til titler og overskrifter, samt applikasjoner som annonser,
roll-ups, skilt, bannere og teksten ved
siden av logoen. Neutraface er en solid
slab-serif font med ulike varianter av
vekter. Kursiv skal ikke brukes. Versaler
(store bokstaver) skal sperres til 40. pt
(Kerning).

2. Myriad Pro Regular
er en solid font som skal anvendes til
generellt til brødtekst til annonser,
brosjyrer, magasiner etc. Skrift-snittet
har mange vekter og variabler som
kan brukes til å bygge opp et solid
typografisk hierarki.
Versaler (Store bokstaver) skal sperres
til 40pt som vist på s.11

TYPOGRAFI

Dokumenter
Calibri Regular
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789
Calibri Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxwyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ 0123456789
Calibri bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
WYZÆØÅ

3. Calibri brukes kun som et fast skriftsnitt til word-dokumenter i.o.m. det er
et standard skriftsnitt i Word og andre
Microsoft programmer.
Skriftsnittet kan brukes i ulike vekter
for å oppnå et hiearkisk typografisk
system i dokument-malene som NSF
skal bruke.
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TYPOGRAFI
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NORSK
SYKEPLEIERFORBUND

SOL
GJENNOM
SKY
4. Generell retningslinjer for
Neutraface Demi:
Bruk hovedsakelig venstrestilt tekst,
men midtstilt tekst brukes når tekst
settes under logoen.
Versaler (Store bokstaver) sperres til
40 pt.
Det må være god linjeavstand, i dette
eks er det:
26 pt/29 pt & 45 pt/48 pt
Vær nøye på riktige typografiske tegn,
luft rundt teksten og fordeling av ord.

5. Generell retningslinjer for
Myriad Pro:
Versaler (store bokstaver) sperres til 40
pt. God linjeavstand –
eks: 10 pt/13 pt maks, mer enn dette
så blir det «elver» i teksten.
Pass på lesbarheten. Skriftsnittet kan
brukes ned til 8,5 pt som brødtekst.
Den kan brukes også til undertitler
ned til 6 pt.

TYPOGRAFI

Versaler sperres 40 pt.

KOMPETANSE LØNNER SEG
– Faglærte ansatte produserer for 300.000,- mer
enn ufaglærte. Høykvalifisert arbeidskraft er mer
effektiv og derfor mer lønnsom for kommunene,
var budskapet til forsker Sigbjørn Hjembrekke
på Unios frokostseminar Kunnskapskommunen –
visjon eller virkelighet?
Tilstedeværende politikere nikket samtykkende.
Hjelmbrekke hevdet at kostnadene reduseres når
medarbeiderne har høyere utdannelse.
– Vår forskning viser dette. De har høyere kompetanse til å lære opp andre, de diagnostiserer fortere
og de jobber mer effektivt, sier han. Kommunene
sliter med å få tak i faglært arbeidskraft, og ofte går
det på akkord med kvaliteten.

6. Generell retningslinjer for
Calibri:
Versaler (store bokstaver) sperres til
40 pt.
God linjeavstand – eks: 10 pt/12,5 pt
maks, mer enn dette så blir det «elver»
i teksten.
Pass på at lesbarheten. Skriftsnittet
kan brukes ned til 8,5 pt og maks
12 pt som brødtekst.
Den kan brukes også til undertitler
ned til 7 pt.
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TILLEGGSELEMENTER PÅ FLATER

1.
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2.
Forløpning

50%
av blå

Eksempler på hvordan tilleggselementer appliseres på ulike formater.
1. Stående A6, A5, A4/A3 og andre
standard formater

100%
av blå

2. Roll-up: 85 cm x 200 cm
Glimmer lagt på forløpning

3.

TILLEGGSELEMENTER PÅ FLATER
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3.

5.

6.

4.

7.

3. Standard visittkort: 5,5 cm x 8,5 cm
4. Flyer: 10 cm x 21 cm
5. Banner liggende: 200 cm x 85 cm
6. Banner liggende: 50 cm x 210 cm
7. Eksempel på sirkelformede flater
8. Eksempel på kvadratiske flater

8.

Gradient skal alltid komme fra høyre
hjørnet og ned mot venstre hjørnet
som vist ovenfor, som et konsekvent
bruk av tilleggselementene.

PROFIL I BRUK

NORSK
SYKEPLEIERFORBUND

KRISTIN HENRIKSEN
Kommunikasjonsrådgiver
Tollbugata 22
Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo

Telefon: 02409
Telefax: 22 04 32 99
kristin.henriksen@sykepleierforbundet.no
sykepleierforbundet.no

Visittkort med for- og bakside
90 x 50 mm
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er.

PROFIL I BRUK
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Konvolutter
for- og bakside
C4 og C5

Tollbugata 22 • Postboks 456 Sentrum • 0104 Oslo

Norsk
sykepleierforbuNd

A

Pins, brevark & Visittkort

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

e små

er

reves

Kirkevegen 58 • 2409 Elverum

Norsk
sykepleierforbuNd
hedmark

Forenklet skiltlogo til smalere flater.

Pins, brevark & Visittkort

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

Ensfarget til Pins,brevark og andre små
applikasjoner

LOGO I BRUK

Eksempler på hvordan banners og rollups kan fremstå
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LOGO I BRUK

Eksempler på hvordan skilt kan fremstå

På store skilt inne i møterom eller på
husvegg, kan større varianter av NSFs
logo benyttes. Dette er unntak fra de
generelle reglene om logobruk.
Disse logoene kan fås ved henvendelse
til NSFs kommunikasjonsavdeling.
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BILDEPROFIL
NSFs bildeprofil er utarbeidet som et ledd
i forbundets visuelle profil, og er gjeldende
for NSFs profileringsarbeid.
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Ønsket stemning
i NSFs bilder
• Lyst og lett
F.eks. løst ved lys bakgrunn på
vegger

• Vennlig
Møte sykepleiere – ansikt/
blikk-kontakt

• Trygt
Utstråle trygghet

• Troverdig
Autentisk preg

• Fokus på kompetanse
Vise faglighet
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Motiver
• Medmenneskelighet
• Fokus på enkeltpersoner
(sykepleiere)
• Menn og kvinner
• Ulik alder
• Ulik etnisitet
• Ulike deler av faget
• Formidle noe emosjonelt

Verdier vi ønsker å formidle
• Kunnskap, refleksjon, faglighet
• Åpenhet, mangfold
• Vennlighet, trygghet
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Kommunikasjonsavdelingen kan
formidle kontakt med aktuelle foto
grafer som kjenner NSF og vår profil.

