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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. Typografien 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
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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
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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
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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
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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:
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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. 
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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
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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
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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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Illustrasjoner
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Illustrasjoner som representerer de fem innsats- 
områdene i reformen finnes med:
 
Innsatsområde med tittel
Denne utgaven av illustrasjonene finnes i  
alle hovedfargene fra logoen. 

Kun illustrasjon i sirkel

Med tall

Illustrasjon uten bakgrunn
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Ikoner 
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Til bruk på nettside

Aktivitet og fellesskap

Grunnlagsinformasjon

Mat og måltider

Aldersvennlig norge

Helsehjelp

Sammenheng


