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Hvordan gjør vi det?

- være i media
- være i politiske miljø
- være i helsefagmiljøene
- Ha samme visuelle profil 

uansett hvor vi er

Bygge 
kjennskap



Felles visuelt uttrykk skaper kjennskap

Hvis andre møter NRF på samme måte 
visuelt, uansett hvor i landet vi er, i hvilken 
anledning det er og hvilket nivå av 
organisasjonen det gjelder, gjør vi det mulig 
for andre å kjenne oss igjen – da bygger vi 
kjennskap.



NRFs utfordringer – ulike og uryddige 
identiteter og grafisk uttrykk



Form og farge 

Et visuelt uttrykk drevet av troverdige 
bilder, en sprek fargepalett, luftige flater og 
dristig bruk av typografi.

Profilen skal kommunisere NRF som en 
moderne og profesjonell organisasjon som 
favner bredt, fokuserer på friskliv og som 
flere ønsker å være medlem av.



• Skriftstørrelse: 9 punkt i 
brødtekst 

• Sørg for god kontrast, 
vær obs på skrift på 
farget bakgrunn

• Ikke vær redd for luft

• Vær konsekvent i bruk 
av typografiske stiler

Universell utforming



Skrift: Verdana

Valgt fordi:

• Finnes på alle pcer

• Gir god lesbarhet

• Passer inn i vårt nye uttrykk

Verdana ble opprinnelig
designet for å ivareta god 
lesbarhet på lavoppløste 
skjermer, spesielt med tanke på 
tekst i små punktstørrelser.



Fargepalett

Paletten til Norsk Revmatikerforbund er sterk, moderne og tydelig. 
Få farger gjør den enkel å bruke.

Primærfarger

Sort og hvitt er primærfargene på logoen. 
Tydelige kontraster gir god lesbarhet. 

Aksentfarger

Glade, sterke og moderne farger som skiller 
seg godt fra hverandre. De uttrykker noe 
ungt og moderne og står i god kontrast til 
det seriøse sorte eller hvite.

Primærfarger Aksentfarger

Gul 
PMS: 106 C (Pantone+ Solid Coated)
RGB: 250 229 79 
CMYK: C5 M4 Y78 K0
#FAE54E

Korall 
PMS: 1785 CP (Pantone+ Color Bridge Coated)
RGB: 236 95 103 
CMYK: C0 M75 Y48 K0 
#EC5F67

Turkis 
PMS: 7709 CP (Pantone+ Color Bridge Coated)
RGB: 87 191 205
CMYK: C63 M0 Y21 K0 
#57c0ce



Bilder på to nivå: 
overordnet og redaksjonelt

Overordnede profilbilder

- Bilder som er utvalgt og 
bearbeidet, slik at de 
stemmer med vårt uttrykk

- Kan brukes overalt og skal 
brukes på plakater, roll-up 
osv.

Redaksjonelle bilder
Konkrete bilder som illustrerer 
konkrete hendelser, for 
eksempel bilder dere har tatt 
fra stand på revmatikerdagen, 
bilder fra konkrete 
treningsaktiviteter dere har i 
lokallaget osv.  



Lesbarhet

Ved plassering av tekst på 
bilder må plassering, 
fargebruk og fontstørrelse på 
budskapet tilpasses 
bakgrunnsbildet.

1. På bilder med rene flater 
for plassering av tekst, 
kan mindre fontstørrelser 
benyttes

2. På bilder uten rene flater, 
benyttes stor 
fontstørrelse. Fargen på 
teksten må skape kontrast 
til bildet

3. På bilder uten rene flater 
og hvor det er vanskelig å 
oppnå god kontrast 
plasseres tekst på en 
farget bakgrunn

1. 2. 3.







Plakater



Revmatiker.no

Sammen 
for et 

friskere liv

HISTORIEN 

Norsk Revmatikerforbund ble etablert helt tilbake i 1951 
av pasienter som opplevde at den behandlingen og de 
rådene de fikk om å være mest mulig i ro, ikke fungerte. I 
stedet stod de opp av sengene sine og begynte å bevege 
seg.

Mange revmatikere på 50-tallet opplevde å leve et liv på 
siden av samfunnet med stort ubehag og mye smerter. 
Dem som rammes av slike sykdommer i dag, kan i mye 
større grad leve aktive liv og delta i samfunnet. 

Dette skyldes blant annet at forskning har gjort at vi har 
gått et sjumilssteg fremover når det gjelder gode og 
virksomme medisiner. I tillegg har kunnskapen om hvor 
viktig fysisk trening er, bidratt til at mange trener og 
mestrer hverdagen bedre gjennom det. I tillegg har det 
selvsagt skjedd positive ting 
på behandlingsfronten også. 

Norsk Revmatikerforbund er stolt av å ha sin del av 
ansvaret for fremgangen!

MELD DEG INN 

Bli med på laget, meld deg inn i Norsk Revmatikerforbund. 

Send SMS med teksten NRF MEDLEM til 2474.

Du kan også gå inn på innmeldingsskjema 
på nettsiden vår: revmatiker.no/medlemsskap/bli-
medlem/

Norsk Revmatikerforbund ble stiftet av pasientene selv i 
1951. I dag er vi en av Norges største interesse- og 
bruker-organisasjon med om lag 35 000 medlemmer. Én 
av fem har en sykdom relatert til muskel  og skjelett. Vi 
jobber med forskning for å løse sykdomsgåten, behandling 
og rehabilitering. Vi hjelper alle til bedre livskvalitet, 
mestring av sykdommen og deltakelse i samfunnet. 

Sammen for et friskere liv!

https://www.revmatiker.no/medlemsskap/bli-medlem/


Den visuelle profilen skal:

Bygge NRF som en moderne og 
profesjonell organisasjon som 
favner bredt, fokuserer på 
friskliv og som flere ønsker å 
være medlem av.

Være lett å bruke for alle, med 
standard løsninger og maler, 
som tar utgangspunkt i 
«vanlige» program og standard 
format (A3, A4)



Sammen for et friskere liv
Takk for meg ☺

Gry.Jorunn@revmatiker.no


