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Logo
Det finnes tre forskjellige varianter av hovedlogoen: Farger, sort/hvitt og negativ.
Ved bruk av logoen på mørk bakgrunn skal logoen brukes negativ.
Logoen kan i enkelte tilfeller benyttes alene uten navnetrekket. Dette må i hvert tilfelle
godkjennes av Kommunikasjonsstaben.
Engelsk logo har de samme reglene vedrørende farge og plassering som den norske.
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Både den norske og den engelske logoen finnes i CMYK, PMS, sorthvit, negativ og RGB
(til nett og Word) henholdsvis som eps-filer, png og jpg.

Logobruk
For at logoen til Norsk Psykologforening skal vises tydelig, skal den positive logoen alltid stå på hvit eller en
rolig, lys bakgrunn. Den negatvie logoen skal brukes tilsvarende; på en mørk, rolig bakgrunn som gir god
kontrast. Det er også viktig at andre grafiske elementer ikke står for nær logoen.
Denne logoen trenger luft på alle kanter. Derfor må logoen ikke kommer for nærme tekst eller bilde. Pass
på at avstanden fra logoen til kanten på bilde er like stor på hver side. Når logoen skal stå på et mørkt bilde
brukes versjonen med hvit bakgrunn.
Det er ikke lov å komponere elementene i logoen selv. Logoen skal heller aldri vris på eller settes opp ned.
Logo pluss navntrekk må alltid opptre sammen. Skriften skal aldri brukes negativt hvis symbolet er i farger.
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Fargepalett
Fargene er valgt i valører som støtter og passer sammen med logofargene. Logofargene utgjør også en del av
paletten, men brukes i mindre grad. Fargene kan brukes i valører i 5%-steg. Den/de valøren/e som passer best
i helheten velges – det forutsettes at faglig kompetanse og skjønn leggestil grunn. Det er gjengitt fargekoder
i CMYK, RGB og PMS.

LOGOFARGER

CMYK:
100, 80, 0, 0
RGB: 22, 65, 148
Pantone: 2728 c

CMYK:
85, 30, 0, 0
RGB: 0, 139, 206
Pantone: 7460 c

FARGEPALETT

CMYK:
15, 0, 0, 48
RGB: 142, 153, 160
Pantone: 7543 c

CMYK:
20, 98, 85, 12
RGB: 178, 30, 40
Pantone 7621 c

CMYK:
1, 78, 100, 0
RGB: 56, 56, 67
Pantone 166 c

CMYK:
0, 39, 100, 0
RGB: 247, 168, 0
Pantone 130 c

CMYK:
60, 42, 83, 36
RGB: 93, 97, 53
Pantone 7498 c

CMYK:
48, 26, 97, 53
RGB: 145, 153, 62
Pantone 7495 c

CMYK:
16, 14, 71, 1
RGB: 224, 205, 98
Pantone 459 c

CMYK:
35, 79, 64, 48
RGB: 112, 51, 49
Pantone 7629 c

CMYK:
45, 54, 62, 53
RGB: 96, 75, 60
Pantone 7519 c

CMYK:
20, 119, 48, 3
RGB: 209, 195, 146
Pantone 4535 c

Profilfonter

Fedra sans
Fedra Sans brukes fortrinnsvis til titler, ingresser, fakta, grafer og talloppsett. Det finnes en
rekke snitt i denne fontfamilien som ikke gjengis her, og alle snitt kan brukes.

abcdefghijklmnopqrstuv x x y zæ øå
ABCDEFGHIJKLMNOP QR STUV X X Y Z Æ ØÅ
12 3 456789
abcde fghijklmnopq / ab cdefghijklmnopq

Fedra serif
Fedra serif brukes fortrinnsvis til mengdetekst og som alternativ titteltypografi. Det finnes en rekke
snitt i denne fontfamilien som ikke gjengis her, og alle snitt kan brukes.

abcdefgh ijk lm nopqrstuvx xyzæøå
A BC DEFGH IJK L M NOPQR ST UV X XYZ Æ ØÅ
1 23456789
abcdefghijklmnopq / abcdefghijklmnopq

Elektroniske fonter

Arial
Arial erstatter Fedra Sans.

abcdefghijklmnopqrstuvxxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV X X YZ ÆØÅ
12 3 4 5 6 78 9
abcdefghijklmnopq / abcdefghijklmnopq

Georgia
Georgia erstatter Fedra Serif

abcdefghijklmnopqrstuv x x yzæøå
A BCDEFGHIJK L M NOPQR ST U V X X Y Z ÆØÅ
123456789
abcdefghijklmnopq / abcdefg hijk lmnopq

Designelement
Har tatt utganspunkt i logoen og brukt den til å skape et nytt element som kan brukes med stor variasjon på de ulike
elementene/flatene. Designelementet kan oppfattes som en blomst eller en vifte – hovedtanken er å visualisere forskning,
fagutvikling, spre – og videreføre kunnskap, fremme fag og etikk samt kunnskapsbygging.
Elementet skal ikke «ta for mye plass», eller «skrike høyest», de skal fremstå seriøse med et sobert og dempet uttrykk.
Viktig at elementet forsterker det Norsk Psykolgforening står for. Bruken av designelementet forutsettes at faglig
kompetanse og skjønn legges til grunn.

Eksempler på bruk – trykksaker
Eksemplene er ikke gjengitt i riktig str.
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Eksempler på bruk – trykksaker
PLAKATER: A3 / 50 X 70 CM
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«Ivareta medlemmer – forbedre menneskers
livsvilkår – fremme fag og etikk»
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«Ivareta medlemmer – forbedre menneskers
livsvilkår – fremme fag og etikk»

«Ivareta medlemmer – forbedre menneskers
livsvilkår – fremme fag og etikk»

Eksempler på bruk – trykksaker
ROLLUP: 80 X 200 CM
Er utarbeidet maler i samme farge som plakater.
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«Ivareta medlemmer – forbedre menneskers
livsvilkår – fremme fag og etikk»

Eksempler på bruk – trykksaker
KORT: 15 X 15 CM
FORSIDE

BAKSIDE
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Eksempler på bruk – trykksaker
ANNONSER
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Mindfullness i Psykoterapi – dynamisk
og eksisterende perspektiv
Mindfullness er et temaMento blandam sandisquam fugiam, quisitium que posandae aut
renda perrum quo mostisto tem ium reptatur, vid et fuga. Ipsaperum voluptur.
Hvordan ius reri volore, eaquaeperion nus, sum doluptat quaesed es id qui occus sum di ullenim eos
quam sequi nim dolupitiis aboriores aut il min eos pre nos aut volorest, omniatis pore vellant. Pudant
vellaborro voloriantus, ulparup tatium ra as restiis.
Målgruppe
Kurset officid enducie tusdae. Nequias piciend igendipsam eosandam dolorib
usdant eum aliciaepra
UTDANNINGSAVDELINGEN
con nonempos es aut a volesciis remquis denti omnis dolore doluptatur
Målsetting
Kurset sapellatur, non perchicid que volenissitia velis consedia cone non reictatur, que cus dessit
volorae que necatur? Qui aditiist as am volor minimolum exceatia volo
Innhold og metode
culpa volupta tiumquae. Nesti ut quiam, ullorup tatiasimus, od moluptatem repudae. Pis quasper
feribus, quia conseque mincitassi quis esequia que solorehenit am volor sum aut voluptas ut alit et
minvern atemperum cuptate mpelignisi unt essin nonse omnihil invel ium quas nihil idemodi duci
sequae venim am dolorerro et maximaxim alibeati blacept atetur, opta cus aliam quid evendia voluptatiis sume et hiliquos ad ma aut utatia volore magniet labo. Et harum quisquam hic tem hite nat.
nonse omnihil invel ium quas nihil idemodi duci sequae venim am dolorerro et maximaxim alibeati
blacept atetur, opta cus aliam quid evendia voluptatiis sume et hiliquos ad ma aut utatia volore magniet labo. Et harum quisquam hic tem hite nat.
Kurset godkjennes som fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs med 16 timer,
Sted og dato:
Avmeldingsfrist:
Medlemspris:
Kursnr:
Påmelding via www.psykologforeningen.no / Kurs og utdanning
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Norsk Psykologforening – utdanningsavdelingen
Pb 419 Sentrum, N-0103 Oslo
Tlf: 23 10 31 30 | Fax: 22 42 42 92

Stilling ledig en tittel her

UTDANNINGSAVDELINGEN

Ingress her er et temamento blandam sandisquam fugiam, quisitium que posandae aut renda
perrum quo mostisto tem ium reptatur, vid et fuga. Ipsaperum voluptur.
BrødtekstImpe res porrorpore sercipiet lamus et quaspit iumquassim sin nonsedi dolum re earcimus mostium cupit et quisimus nonseque as di con rati doluptus, ommod magnat omnihit et occum et occaborias
ilia ex est, utata sinturit qui nimaio doluptatium santi bereped modigendicil ide omnihitium nihiciis et
volupti ditionsentur atum erion reptatiur aligenis et esti quisBit ut velicab orepudiciet fugitat andusdam
re venimpe repudio nsequo bererna tendit illa voluptas et vendit eost vide volum, officati sit que pellest
quam re pratus imo con cum voluptios everro conecto dolupis quodige ndebis sitiam vellor a eosant.
Sequias qui cusdae consequia et rehenet adi utem qui nost eum aut autempo rionseruptis resti omnit
utestia corum veribus et porae nemporatius, quunt laborest quo evel eostiist,
Norsk Psykologforening, Pb 419 Sentrum, N-0103 Oslo
Tlf: 23 10 31 30 | Fax: 22 42 42 92

Eksempler på bruk – trykksaker
KURSBEVIS
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SPESIALISTGODKJENNING

KURSBEVIS
Psykolog
Født

Er fra

Godkjent som

i henhold til Norsk Psykologforenings Spesialistreglement

Tittel påskriftlig arbeid

NORSK PSYKOLOGFORENINGs

PRESIDENT
This is to certify that pursuant to the act conserning authorization etc of
psychologists in Norway and the speciality regulations the psychologist
mentioned above is entitled to use the designation of specialist in

