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Leve hele livets nye logo er en justert variant  
av tidligere logo. 

Symbolet er justert for trykk og å kunne brukes 
negativt. Typografi en er endret for å skape 
et mer helhetlig inntrykk.

Fargene er justert for å harmonere bedre. 

Logoen kommer i tre versjoner. 
Standard
Negativ
Positiv

Logo Standard

Negativ

Positiv

Logo • Designmanual • Leve hele livet
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Det er viktig med luft rundt logo for å opp-
rettholde et ryddig uttrykk og god lesbarhet. 

Høyden av logoemblemet er et avstands-
minimum for å plassere andre elementer i 
nærheten av logoen. 

Logo + luft

Logo • Designmanual • Leve hele livet
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For å sikre god synlighet og konsistent kommunikasjon 
er det viktig å bruke logoen på riktig måte. Det vil si å 
ikke bruke kombinasjoner med lav kontrast, justere på 
formen eller fargekombinasjonene som er satt.

Standard logo
Skal brukes på nøytral bakgrunn/bilde med god 
kontrast. 

Skal ikke brukes på farget bakgrunn med lav 
kontrast eller bilde med støyete elementer.

Logoen skal ikke strekkes eller justeres på 
annen måte

Negativ logo
Skal brukes på bakgrunner med primærfargene eller 
ved behhov på øvrige bakgrunner med begrunnelse i 
synlighet.

Logo skal ikke brukes ensfarget i noen av 
primærfargene.

Positiv logo
Har begrenset bruk til kun i de tilfeller det er et 
særskilt krav om sort logo. 

Logo i bruk

Logo • Designmanual • Leve hele livet
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100 % 10 %
Primærfarger
Fargpaletten til Leve hele livet baserer seg på 
en kombinasjon av  sterke farger som symboli-
serer liv, og lyse farger som står for omsorg og 
menneskeverd. 

Pantone 7677 CP

68, 78, 0, 0

6f4b99

6f4b99

ef7918 a3bc98

111, 80, 145

CMYK:

CMYK: CMYK: CMYK:

CMYK: CMYK:

HEX:

HEX: HEX: HEX:

HEX: HEX:

RGB:

RGB: RGB: RGB:

RGB: RGB:

PMS:

PMS: PMS: PMS:

PMS: PMS:Pantone 158CP

0, 62, 95, 0

232, 119, 34

Pantone 7494 CP

45, 20, 52, 4

156, 175, 136

Pantone 7493CP

25, 4, 44, 3

187, 197, 146

Pantone 7527 CP

3, 4, 14, 8

ebe6d6

214, 210, 196

Pantone Black 7

38, 35, 33, 92

232120

61, 57, 53

Farger • Designmanual • Leve hele livet 



9 

Sekundærfarger
Leve hele livets sekundærfarger er et utvalg 
av sekundærfargene man finner i den visuelle 
profilen til Helsedirektoratet.

Sekundærfargene skal kun brukes som til-
leggsfarger til f.eks. grafer, knapper eller øvrige 
tilleggselementer. Aldri til tekst, linjer eller 
bakgrunnsfarge.

Pantone 7459

Pantone 7459

27, 5, 8, 0

72, 24, 20, 0

c5dee9

419bbb

183, 215, 225

64, 156, 185

CMYK:

CMYK:

HEX:

HEX:

RGB:

RGB:

PMS:

PMS:

Pantone 565

Pantone 563

40, 0, 26, 0

61, 17, 44, 0

a6d6ca

6faa9b

149, 219, 202

106, 169, 154

CMYK:

CMYK:

HEX:

HEX:

RGB:

RGB:

PMS:

PMS:

Pantone 263

Pantone 518

14, 28, 0, 0

24, 52, 4, 0

dec4e0

c88fba

229, 189, 246

195, 140, 183

CMYK:

CMYK:

HEX:

HEX:

RGB:

RGB:

PMS:

PMS:

Farger • Designmanual • Leve hele livet 
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Mørk Lys

7.79:1

10.5:1

5.67:1

3.06:1

Kontrast ratio:

Tema: 
Hva er viktig 
for deg? 

Tema: 
Hva er viktig 
for deg? 

En kvalitets-
reform for eldre

En kvalitets-
reform for eldre

En kvalitets-
reform for eldre

En kvalitets-
reform for eldre

Tema:
Hva er viktig 
for deg? 

Tema:
Hva er viktig 
for deg? 

God kontrast for 18pt 
og høyere / 14pt bold og 
høyere. God kontrast for 
ikoner og grafikk.

Fargekombi-
nasjoner
For å sikre god kontrast og bra lesbarhet skal  
primærfargene i stor grad benyttes i disse 
fargekombinasjonene. 

Til høyre ser man kontrastscoren til 
kombinasjonene. 

Farger • Designmanual • Leve hele livet 



Typografi

DESIGNMANUAL • Leve hele livet



12 

Font
Fonten til Leve hele livet er DM Sans. Dette er lav-
kontrast san serif, som er utviklet for tekstsetting på 
engelsk og andre vest Europeiske språk. 

For Leve hele livet er dette en tydelig font, men som 
også er mild, rund og inkluderende. 

Den har god avstand mellom bokstaver, slik at den  
er lett å lese. 
 
Fonten er utviklet av fontutviklere ved Colophon  
foundry og ble laget på oppdrag fra Google fonts. 

Den kan lastes ned her:  
https://fonts.google.com/specimen/DM+Sans?que-
ry=DM+sans

For å installere fonten må man  
- unzippe mappen man har lastet ned, 
- markere alle vektene av fonten (regular-bold) 
-  høyreklikke og velge installer i menyvinduet som 

kommer opp. 

Ønsker du å dobbeltsjekke at fonten er installert kan 
du på PC gå i Windowsinstillinger -> Personalisering 
-> Skrifter -> Skrive inn DM sans i søkerfeltet. 

DEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXYZÆØÅ 

BOLD ITALIC
MEDIUM ITALIC
REGULAR ITALIC

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå

1234567890
% ! ? ( ) + - ° *  

Bold

Regular

DM Sans   - Bold  - Medium – Regular

Typografi • Designmanual • Leve hele livet 
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Støttefont
I spesielle tilfeller der DM Sans ikke kan brukes  
skal man benytte Arial Black og Arial.  

Dette er standardfonter som ligger installert  
på alle PCer. 

DEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXYZÆØÅ 

BOLD ITALIC
BLACK

REGULAR ITALIC

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå

1234567890

% ! ? ( ) + - ° *  

Arial  - Black  - Bold – Regular

Black

Regular

ABC

Typografi • Designmanual • Leve hele livet 
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Heading over en  
eller flere linjer

Heading over en  
eller flere linjer

DM Sans   - Bold  - Medium - 45 pt DM Sans - Regular -  Italic - 12/12 pt

Arial  - Regular- Italic  12/12 pt

Heading over en  
eller flere linjer
Heading over en  
eller flere linjer

Vidunt volest apernates eaquam quiam etur asitaspere maximusam qui 
ipsantia dusam, nobis magnam rest ommost officae ceatibeati dolorum 
qui blab int, ilic totate dolore nonOcculpar chitatisi ulpa volorerum volup-
tas dios expere molorei cipiet volupta debit, nonsendi nonsequos ium ipis 
dolupta verunt prat.

Vidunt volest apernates eaquam quiam etur asitaspere maximusam qui 
ipsantia dusam, nobis magnam rest ommost officae ceatibeati dolorum 
qui blab int, ilic totate dolore nonOcculpar chitatisi ulpa volorerum volup-
tas dios expere molorei cipiet volupta debit, nonsendi nonsequos ium ipis 
dolupta verunt prat.

Støttefont Arial   - Black - Bold - 45/45 pt

Font 

Vidunt volest apernates eaquam quiam etur asitaspere maximusam 
qui ipsantia dusam, nobis magnam rest ommost officae ceatibea-
ti dolorum qui blab int, ilic totate dolore nonOcculpar chitatisi ulpa 
volorerum voluptas dios expere molorei cipiet volupta debit, nonsendi 
nonsequos ium ipis dolupta verunt prat.

Vidunt volest apernates eaquam quiam etur asitaspere maximusam qui 
ipsantia dusam, nobis magnam rest ommost officae ceatibeati dolorum 
qui blab int, ilic totate dolore nonOcculpar chitatisi ulpa volorerum volup-
tas dios expere molorei cipiet volupta debit, nonsendi nonsequos ium ipis 
dolupta verunt prat.

Vidunt volest apernates eaquam quiam etur asitaspere maximusam 
qui ipsantia dusam, nobis magnam rest ommost officae ceatibea-
ti dolorum qui blab int, ilic totate dolore nonOcculpar chitatisi ulpa 
volorerum voluptas dios expere molorei cipiet volupta debit, nonsendi 
nonsequos ium ipis dolupta verunt prat.
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Bildestil
Bildestilen til Leve hele livet skal vise mennesker som 
lever og har et fint liv.  Som er aktive, men som også 
trenger hjelp og omsorg. 

Bildene skal bestrebe å være et mangfoldig tversnitt 
av samfunnet.  

Motivene skal føles ekte, med naturlige:  
situasjoner 
mennesker 
lys 
omgivelser

 Bildestil • Designmanual • Leve hele livet 
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Bildestil 
Motivveiledning

 Bildestil • Designmanual • Leve hele livet 

Ekte  
mennesker

Ekte  
følelser

Naturlige  
situasjoner

Som beskrevet på forrige side, skal motivene i Leve 
hele livets profil føles ekte, med naturlige situasjoner 
og mennesker så vel som lys og omgivelser. 

I kollonen til venstre ser man eksempler på bilder som 
møter våre kriterier- det er bilder der motivene ikke er 
oppstilt, det er ekte latter og mennesken fremstår ikke 
”glossy” og uekte.  
 
I høyre kollone ser man eksempler på bilder som ikke 
møter våre kriterier, smilene virker oppstilt og  
modellene fremstår langt fra norm. 
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Fargepalett  
i bilder
For å styrke profilens helhet er det fint om man  
finner motiver der fargepaletten går igjen. Det kan 
være hovedfargene eller toner/garderinger av 
fargene.  

 Bildestil • Designmanual • Leve hele livet 
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Grafiske  
elementer
Leve hele livet har et sett med piler og snakkebobler 
til bruk i kommunikasjon på alle flater. De skal brukes 
for å understreke og fremheve elementer av en tekst 
eller viktig informasjon. De er også ment for å bryte 
opp og lage en levende layout i markedsmateriell.

Disse formene tar alle utgangspunkt i sirkler. Fra  
buede eller prikkete linjer, sirkelformede piltupper  
til halvsirkel formede piler og runde snakkebobler. 

Snakkeboblene skal brukes med vinkel fra  
-/+15º – -/+35º. 

Alle grafiske elementer finnes i hovedfargene fra 
logoen (lilla, oransje og grønn).

I Powerpointmalen vil alle grafiske elementer ligge 
i en egen skjult slide. De kan enkelt kopieres fra 
disse sidene.

15º / -15º – 35º/-35º

15º

35º

Grafiske elementer • Designmanual • Leve hele livet 
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Nasjonalt  
støtteapparat

Helsedir. KS, SOF

Regionalt 
støtteapparat

SF, KS, USHT

Kommuner

Bli med
i dag!

trygg, aktiv 
og verdig

856 
Personer over 65 år,  
familie og nettverk

Primærfarger SekundærfargerGrafiske elementer som piler og sirkler 
kan være med på å understreke, utheve 
og synliggjøre detaljer eller viktig  
informasjon. 

Det kan brukes som et verktøy for å frem-
stille tabeller og grafer på en særegen 
måte eller for å få frem et ”muntlig” 
budskap i trykt eller digitalt materiell.  
 
Dette er kun ment som eksempler!

Grafiske elementer • Designmanual • Leve hele livet 
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Illustrasjoner

Leve hele livet har et sett med illustrasjoner som er 
spesielt utviklet for reformen.  Illustrasjonene fi nnes i 
hovedfargene fra logoen.

De skal brukes i presentasjoner, publikasjoner og 
øvrig  internt og eksternt materiell. 

Illustrasjoner • Designmanual • Leve hele livet
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Illustrasjoner

Illustrasjoner • Designmanual • Leve hele livet

Illustrasjoner som representerer de fem innsats-
områdene i reformen fi nnes med:

Innsatsområde med tittel
Denne utgaven av illustrasjonene fi nnes i 
alle hovedfargene fra logoen. 

Kun illustrasjon i sirkel

Med tall

Illustrasjon uten bakgrunn
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Maler
PPT

Leve hele livet har et malverk for presentasjoner i 
PowerPoint. Dette er utviklet for å sikre et konsistent 
uttrykk og helhetlighet for alle som jobber med reformen.

Malene inneholder ulike sidetyper, layoutforslag og 
fargepalett.  

De ulike sidetypene er følgende: 

Forsider: Bilde+tittelblad, fargeside, logoside

Tekstsider: Mengdetekstsider, sitatside 

Bildesider: Halvsider med tekst, sirkelbilder

Diagramsider: Diagram eller tidslinje

Illustrasjonssider:  Illustrasjonsforsider eller 
løse illustrasjoner

Illustrasjoner • Designmanual • Leve hele livet

Her kan det stå
en tittel
Her kan det stå mengdetekst
Equaercium volor alitaquam rem quis 
assenet atum voluptas aspiene corio. 
Invenistis eaquat haris si doloreptatus 
cus dolorerera is ea dit, est am, qui offi c 
to tessi sed enda volorum quibus do
lupta menima quam, omnis rerios eseri
taqui si offi c tem que por sum cus, in.

Her kan det stå
en tittel
•  Kulepunkt 1. Equaercium volor alita-

quam rem quis assenet atum voluptas 
aspiene corio. Invenistis

•  Kulepunkt 2. eaquat haris si dolorep-
tatus cus dolorerera is ea dit, est am, 
qui offi c to tessi 

Her kan det stå
en tittel
Her kan det stå mengdetekst
Equaercium volor alitaquam rem quis 
assenet atum voluptas aspiene corio. 
Invenistis eaquat haris si doloreptatus 
cus dolorerera is ea dit, est am, qui offi c 
to tessi sed enda volorum quibus do
lupta menima quam, omnis rerios eseri
taqui si offi c tem que por sum cus, in.

Bildesider

Mengdetekst gruppe 1

 Rum fugitate suntiist alitiunt et 
vlu ptas as illiqui ulpari bea vella bo
ria quae pelitio tem. Optamus 
re, serum rat. Agname mosapit 
aspedit laborererum fugitae dit, 
exeriam que vendam nestiam.

Mengdetekst gruppe 1

 Rum fugitate suntiist alitiunt et 
vlu ptas as illiqui ulpari bea vella bo
ria quae pelitio tem. Optamus 
re, serum rat. Agname mosapit 
aspedit laborererum fugitae dit, 
exeriam que vendam nestiam.

Mengdetekst gruppe 1

 Rum fugitate suntiist alitiunt et 
vlu ptas as illiqui ulpari bea vella bo
ria quae pelitio tem. Optamus 
re, serum rat. Agname mosapit 
aspedit laborererum fugitae dit, 
exeriam que vendam nestiam.

20212020 2022

Tidsepoke 2020-2022

Diagramsider Her kan det stå mengdetekstEqu-
aercium volor alitaquam rem quis 

Her kan det stå mengdetekstEqu-
aercium volor alitaquam rem quis 

Her kan det stå mengdetekstEqu-
aercium volor alitaquam rem quis 

Her kan det stå mengdetekstEqu-
aercium volor alitaquam rem quis 

Her kan det stå 
en tittel

Her kan det stå mengdetekst. Equ
aercium volor alitaquam rem quis 
assenet atum voluptas aspie
ne corio. Invenistis eaquat haris 
si doloreptatus cus dolorerera 
is ea dit, est am, qui offi c to 
tessi sed enda volorum quibus 
do lupta m
enima quam, omnis rerios eseri
taqui si offi c tem que por sum.
us dolorerera is ea dit, est am, qui 
offi c to tessi sed enda volorum.

Klikk for å legge til en tittel
Klikk for å legge til undertekst

Kort mengdetekst kan stå her. 
Occus autem aditaesent 
pudam iur re non-
sequi veris
ciminis enihit qui 

Kort mengdetekst kan stå her. 
Occus autem aditaesent 
pudam iur re non-
sequi veris
ciminis enihit qui 

Kort mengdetekst kan stå her. 
Occus autem aditaesent 
pudam iur re non-
sequi veris
ciminis enihit qui 

Her kan det stå en tittel

Tittel på presentasjon

Her skal det stå en undertittel

Navn Etternavn, stilling

Tittel på presentasjon

Her skal det stå en undertittel

Navn Etternavn, stilling

Tittel på presentasjon

Her skal det stå en undertittel

Navn Etternavn, stilling

Forsider

Et utvalg av de ulike sidetypene

Tekstsider

Tittel på presentasjon

Her skal det stå en undertittel

Navn Etternavn, stilling

Her kan det stå en tittel

Her kan det stå mengdetekst. Equaercium volor alitaquam rem quis 
assenet atum voluptas aspiene corio. Invenistis eaquat haris si dolo-
reptatus cus dolorerera is ea dit, est am, qui offi c to tessi sed enda 
volorum quibus do lupta menima quam, omnis rerios eseri
taqui si offi c tem que por sum cus, in

Her kan det stå en tittel

•  Kulepunkt 1. Equaercium volor alitaquam rem quis assenet 
atum voluptas aspiene corio. Invenistis. Equaercium volor 
alitaquam rem quis assenet atum

•  Kulepunkt 2. eaquat haris si doloreptatus cus dolorerera 
is ea dit, est am, qui offi c to tessi. Equaercium volor 
alitaquam rem quis

•  Kulepunkt 3. eaquat haris si doloreptatus cus dolorerera is 
ea dit, est am, qui offi c to tessi. Equaercium volor alitaqu-
am rem quis assenet atum volup.

•  Klikk for å legge til kulepunkttekst 
Equaercium volor alitaquam 
requis assenet atum voluptas 
aspiene corio. Invenistis. Equa-
ercium volor alitaquam rem quis 
assenet atum voluptas aspiene 
corio. Invenistis

•  Klikk for å legge til kulepunkttekst 
Equaercium volor alitaquam requis 
assenet atum voluptas aspiene corio. 
Invenistis. Equaercium volor alitaquam 
rem quis assenet atum voluptas 
aspiene corio. Invenistis

Overskrift Overskrift

Her kan det stå en tittel

”Sitat kan stå på 
denne måten”

Fornavn Etternavn (alder)

Illustrasjonssider

Logosider

Klikk for å legge til en tittel
Klikk for å legge til undertekst

Klikk for å legge til en tittel
Klikk for å legge til undertekst

Klikk for å legge til en tittel
Klikk for å legge til undertekst
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Heading
over to linjer
Ingresstekst Caectate doluptaecus sundestin por 
rerferi tiumque ipid quam in pliquis dolupidus 
dolupta sequam ea int voleni. Caectate dolupt
aecus sundestin por rerferi tiumque.

Søk opp Leve hele livet på
Helsedirektoratet.no

Et aldersvennlig 
Norge 

Aktivitet & fellesskap

Mat & måltider 

Helsehjelp 

Sammenheng i tjenesten

Dolut id exeremp oritiis dolum, 
ipitatur? Dandebis quam atur 
as aut ut velest est voles sum 
quiatus.

Es eriberum velisin etur?
Arum evel imini cus nectat.
Mus, id quis incitis eos vendand 
eribus.Cient experibus earum, 
audant velendam, optasperitam 
fuga. Agnatin imintistrum int, si 
occulle cusciis min con parci-
lis qui optas ut ex ea voluptati 
ilis minis mod molorem con 
porectur sinvelitem. Ut rerion 
comnis volupta nimi, sequasit, 
ut praes nusda neste vella pro 
eum et dollorit, officia 

tendam dit porehen ihilique 
volupti atquissincid quiaectur 
same volut eseremodi doluptat 
velenim agnisimus aciis pra-
ectur? Bis dipsaeptatis recae 

Dolut id exeremp oritiis dolum, 
ipitatur? Dandebis quam atur 
as aut ut velest est voles sum 
quiatus.

Es eriberum velisin etur?
Arum evel imini cus nectat.
Mus, id quis incitis eos vendand 
eribus.Cient experibus earum, 
audant velendam, optasperitam 
fuga. Agnatin imintistrum int, si 
occulle cusciis min con parci-
lis qui optas ut ex ea voluptati 
ilis minis mod molorem con 
porectur sinvelitem. Ut rerion 
comnis volupta nimi, sequasit, 

sit qui ditaeris nimperf ernam, 
sitatendae es derate parcias-
pit, omnita qui tem imolo inis 
anducidus est, illupta tisci-
musanis eseribus conest ea 
conse volupta ectation conse-
cteri atest, nosse rent et iliqu-
am everist issundessi ommodi 
re, conemped quo magnatu 
rempore

ut praes nusda neste vella pro 
eum et dollorit, officia 

tendam dit porehen ihilique 
volupti atquissincid quiaectur 
same volut eseremodi doluptat 
velenim agnisimus aciis pra-
ectur? Bis dipsaeptatis recae 
sit qui ditaeris nimperf ernam, 
sitatendae es derate parcias-
pit, omnita qui tem imolo inis 
anducidus est, illupta tisci-
musanis eseribus conest ea 
conse volupta ectation conse-
cteri atest, nosse rent et iliqu-
am everist issundessi ommodi 

Heading 
over to linjer

Et sitat kan stå  
innei denne  

boblen.

Ingresstekst skal stå her  Tassimi, sae. Ignat mossimp oriamus 
in endicitam, coratium simus, optatur erumquaeri niae opta 
ditat la dolupti natatus.

forside bakside

Innside

Folder Rollup

Et aldersvennlig 
Norge 

Aktivitet & 
fellesskap 

Mat & måltider 

Helsehjelp 

Sammenheng 
i tjenestene

Søk opp Leve hele livet på
 Helsedirektoratet.no

Maler • Designmanual • Leve hele livet 

Maler 
Print

Forslag til 4-siders A5 flyer og rollup. 
Pakkede indesign-filer. 
Rollup kan trykkes slik den er. 
Folderen har kun blind-tekst.
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Ikoner

Ikoner • Designmanual • Leve hele livet

Til bruk på nettside

Aktivitet og fellesskap

Grunnlagsinformasjon

Mat og måltider

Aldersvennlig norge

Helsehjelp

Sammenheng


