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Partnerskapsmøte sak 08-2021  
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten og grafisk design - bruk av felles uttrykk 
for identitet 
 

 
Vedlegg (t): 
Forslag til felles grafisk design for Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 
 

Anbefaling 
Partnerskapsmøtet er enige om at Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten benytter 
vedlagte forslag til felles grafisk design i materiale som heretter publiseres fra 
helsefellesskapet. Dette gjelder saksfremlegg, brevkorrespondanse, konferanser, nettsider og 
lignende. 
 

Bakgrunn 
Etableringen av helsefelleskapene er begrunnet ut fra et behov for mer samhandling og bedre 
koordinerte helsetjenester for befolkningen. Kommuner og helseforetak skal gå fra parter til 
likeverdige partnere. Det er derfor viktig at man får synliggjort dette samarbeidet som et 
felleskap, både internt i kommunene og helseforetak, men også overfor befolkning og andre 
samarbeidspartnere. En felles visuell og grafisk identitet er derfor et virkemiddel i å 
synliggjøre felleskapet. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) vedtok i møte 2. juni at vedlagte 
forslag til felles grafisk design benyttes i helsefellesskapet. 

Innledning 
Bruk av grafisk design 
Kommunene har en sterk visuell identitet gjennom bruken av sine ulike kommunevåpen. 
Nordlandssykehuset tilsvarende gjennom sin logo. Disse grafiske identitetene skal leve side 
om side med helsefelleskapets grafiske design. Det er derfor bevisst at vi ikke kaller 
helsefelleskapets grafiske design for en logo. 
 
Ved saksfremlegg der Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten er avsender, skal kun 
helsefelleskapets grafiske design brukes. Se vedlegg 1. 
 
I noen sammenhenger vil det være nødvendig at både kommunens kommunevåpen eller 
helseforetakets logo brukes sammen med helsefelleskapets grafiske uttrykk. Dette kan 
gjennomføres slik det er synliggjort i vedlegg 2. 
 
Nettsider 
Nordlandssykehuset HF har gjennom flere år hatt et eget område på helseforetakets 
hjemmeside under overskriften «Samhandling». Her finnes møteoversikt og saksfremlegg til 
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OSO, Fastlegerådet, avtaleverk og rutiner for å nevne noe. Etter etablering av Helsefelleskapet 
Lofoten, Vesterålen og Salten, vil nettsiden omstruktureres i tråd med de nye strukturene i 
helsefellesskapet. Endringen vil også markeres ved at helsefelleskapets grafiske design settes 
inn. Kommunene står fritt til å lenke til denne siden. Vi bør i felleskap avklare fremtidig bruk 
av nettsider i helsefelleskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vedlegg 1 
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