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Kommunikasjonsplattform

Fortellingen
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et universitet 
som endrer det vi forstår og det vi kan gjøre.  
USN er Norges nyeste universitet og har tatt steget 
opp i toppdivisjonen.

USN er spredt på åtte campuser i Buskerud, Vestfold 
og Telemark. Kunnskapsmiljøene i denne regionen 
har gjennom samarbeid skapt internasjonalt orienterte 
industriklynger og nye velferdsløsninger. USN skal 
være en partner for de som skaper nye og bære-
kraftige løsninger og våre kandidater skal utdannes 
sammen med miljøene de skal være en del av. Slik 
får vi den kompetansen og de løsningene som best 
dekker behovene i samfunnet og i næringslivet. 

Utdanningene og forskningen ved USN skal derfor 
fungere i et tett samspill med bedrifter og offentlige 
virksomheter. Det er der kunnskapen settes ut i 
praksis og det er der forskningen skaper endring i 
folks hverdag. Fagmiljøene er avhengige av å få inn 
kunnskap fra de miljøene ute som kjenner problemene 
best. Sammen med dem, skal vi finne framtidens 
løsninger. 

Hovedbudskap
Høgskolen i Sørøst-Norge har blitt Norges 10. universitet og heter nå Universitetet i Sørøst-Norge 
(USN). USN skal være internasjonalt konkurransedyktig, med en regional forankring og være et  
universitet i partnerskap med bedrifter, offentlige virksomheter og andre kunnskapsmiljøer  
i landets mest folkerike region. 

Støttebudskap
Som universitet har USN rykket opp i eliteserien og våre forskere samarbeider med nasjonale og 
internasjonale toppmiljøer. Kunnskapsmiljøene ved USN og i regionens bedrifter og virksomheter 
henter erfaringer hos hverandre og styrker hverandre gjensidig. Utdanningene ved USN gir oppdatert 
og relevant kompetanse fordi de gjennomføres i samarbeid med det arbeidslivet studentene skal ut  
i etter utdanning. Dette styrker bedriftene og gir spennende karrieremuligheter.

Faktagrunnlag
Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert på åtte campuser i Buskerud, Vestfold og Telemark.  
Regionen har lange industritradisjoner og har bygget opp kunnskapsmiljøer i verdensklasse,  
blant annet på Kongsberg og Herøya. 
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Konsept for profilen
USNs logo og profil representerer en kontinuerlig utvikling. Profilelementene 
skal formidle hvordan denne utviklingen skjer i dialog og interaksjon med 
andre. 

Profilen er utviklet for å få frem det særegne ved institusjonen, men også for 
å vise bredden i fagområder og kunnskap. En konsekvent bruk av profilen vil 
bidra til å gi universitetet en tydelig profil utad som er differensierende fra 
andre institusjoner. 
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Logo

Logoen er selve symbolet for univer-
sitetet og formidler vår rolle og vårt 
bidrag til utviklingen av hver enkelt 
student og samfunnet rundt oss. 

Logoen skal gi en rask og effektiv identifika-
sjon av universitetet. Konsekvent og korrekt 
bruk av logoen er en forutsetning for at den 
visuelle profileringen skal bli effektiv.

Logoens utseende, proporsjoner og farger  
må ikke endres. Det skal heller ikke tilføres 
elementer til logoen.

Logofarger
Logoen brukes i sort og hvitt.  Den kan brukes 
på profilfarger eller på bilder, men det er viktig 
å passe på at logoen står på en rolig flate uten 
støy.  

På fasadeskilt brukes kobber eller annet 
materiell som både sikrer god kvalitet og god 
lesbarhet. 

Negativ (hvit) logo brukes der bakgrunnen er mørk. Positiv logo brukes der bakgrunnen er hvit eller lys.
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Sammen med logoen er det  
utviklet et navnetrekk. Dette  
skal brukes der hele navnet på 
universitetet skal fremkomme  
og hvor logoen i seg selv ikke  
er selv forklarende. 

Logoens utseende, proporsjoner og farger 
må ikke endres. Symbolet og navnet skal 
aldri skilles fra hverandre. Man kan heller 
ikke endre avstanden mellom symbolet og 
navnet, eller avstanden mellom de enkelte 
bokstavene i navnet. 

Logofarger
Logoen brukes i sort og hvitt.  Den kan brukes 
på profilfarger eller på bilder, men det er 
viktig å passe på at logoen står på en rolig 
flate uten støy.  

På fasadeskilt brukes metall eller annet  
materiell som sikrer både god kvalitet og 
god lesbarhet. 

Over vises navnetrekk på engelsk.Over vises navnetrekk på nynorsk.Der logoen står på en mørk bakgrunn 
skal den negative logoen brukes.

Grunnelementer: Logo

 
Logo med navnetrekk
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Den kvadratiske versjonen av logo med 
navnetrekk finnes i positiv og negativ 
versjon.

Det er utviklet versjoner for bokmål, 
nynorsk og engelsk.

Alternativ dersom standard ikke kan følges
I noen sammenhenger kan det av plass-
messige årsaker være vanskelig å bruke 
original logo med navnetrekk. Dette er  
særlig på kvadratiske formater. Dersom det 
ikke er tilstrekkelig å bruke kun logoen kan 
den kvadratiske versjonen benyttes. 

 

Logo med navnetrekk 
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Retningslinjer for plassering 
Originalstørrelsen brukes på alle postale 
trykksaker og publikasjoner. Minste tillatte 
logostørrelse er 0,75 mm høyde, med  
unntak av merking på produkter. Logoen 
plasseres som hovedregel i øvre venstre 
hjørne. Unntak fra dette er websider og 
kampanje annonser.

Avstand rundt logo
Minste avstand rundt logo til andre elemen-
ter er 3,5 mm. Når logoen blir brukt i andre 
størrelser, skal avstanden tilsvare 30% av 
høyden på den vertikale linjen i logoen.

Plassering på formater
Logo plasseres minimum 12,5 mm fra  
venstre og fra toppen av formatet. 
 
Unntak er web, visittkort og på standmateriell, 
og i sammenstilling med andre logoer.

Logoplassering og størrelser 

12,5 m

3,5 m 3,5 m

3,5 m 3,5 m

3,5 m 3,5 m3,5 m 3,5 m

12,5 m
12,5 m 12,5 m

Minste avstand rundt logo til  
andre elementer er 3,5 mm,

Minste avstand rundt logo til  
andre elementer er 3,5 mm,

Logoen plasseres som hovedregel i øvre venstre hjørne. 
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Typografi

For å få ned kostnadene og få 
fram de tekniske forskjellene på 
trykksaker og digitale flater, har vi 
valgt å kategorisere typografien 
etter teknisk bruk:

Trykksaker 
Indesign-brukere internt og eksternt.

Web 
Optimal bruk for et gitt antall og versjoner 
av nettlesere.

Annet 
Materiell som lages internt, på 
Office-plattform.

For å oppnå et kontrollert profiluttrykk og 
innfri alle tekniske krav er det viktig at man 
benytter fontsett på riktig måte.

Typografi trykksaker 

Tiempos Headline
— 

Maison Neue
—
Light
Light Italic
Book
Book Italic
Medium
Medium Italic
Demi
Demi Italic
Bold
Bold Italic
—

Typografi web 

Tiempos Headline
— 

Open Sans
—
Light
Light Italic
Regular
Italic
Semi Bold
Medium Italic
Bold
Bold Italic
—

Typografi Office      

Times New Roman
— 

Calibri
—
Light
Regular
Italic
Bold
Bold Italic
—
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Tiempos Headline brukes på titler, i sitater 
og på andre steder hvor tekst skal utheves.

Maison Neue har et vidt spekter av vekter, 
tegn og ligaturer og er godt egnet til både 
brødtekst, figurtekster og ingresser.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ul-
lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TiTTel nivå 1 lorem ipsum dolor
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore mag-
na aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tittel nivå 2 lorem ipsum dolor
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TiTTel nivå 1 lorem ipsum dolor
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore mag-
na aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tittel nivå 2 lorem ipsum dolor
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tittel nivå 3 lorem ipsum dolor
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

En litt mindre hovedtittel som  
kan gå over flere linjer

12 13

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetur adipisici elit, sed eiusmod 

tempor incidunt ut labore et dolore 

magna aliqua. 

Sed eiusmod tempor incidunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation. 

Høgskolen i Sørøst-Norge
Studietilbud 2016-2017

Det tas forbehold om endringer i studietilbud

Studiekatalog 2016-2017usn.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Studietilbud 2016-2017

Typografi og riktig fontbruk er 
viktig i arbeidet med profileringen. 
For trykk har USN to profilfonter.

Fontene må kjøpes inn og det kjøpes 
rettigheter for et gitt antall brukere. Her er 
det viktig at både brukerantall og copyright 
respekteres.

Tittelfont – Tiempos Headline
Tiempos Headline er en særegen og  
lesbar seriffont. Denne fonten brukes på 
titler, i sitater og på andre steder hvor tekst 
skal utheves.

Innholdsfont – Maison Neue
Som kontrast til tittelfonten brukes Maison 
Neue. Denne fonten har et vidt spekter av 
vekter, tegn og ligaturer og er godt egnet til 
både brødtekst, figurtekster og ingresser.  
Sammen med tittelfonten danner den USNs 
typografiske uttrykk på trykk.

Det skal ikke bruke andre fonter enn dette 
på trykksaker, i annonser på utstllingsmate-
riell eller på andre trykte flater.

Tiempos Headline
— 

Maison Neue
—
Light
Light Italic
Book
Book Italic
Medium
Medium Italic
Demi
Demi Italic
Bold
Bold Italic
—

Typografi – trykksaker

Her kan profilfontene kjøpes:
Tiempos Headline: https://klim.co.nz
Maison Neue: http://www.milieugrotesque.com
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Tiempos Headline brukes på titler. Open Sans brukes på øvrig innhold.

Typografi – web

På web bruker vi to fonter.  
Tittelfonten, Tiempos Headline,  
er den samme som på trykk.  
I tillegg benytter vi en Google- 
font, Open Sans som tekstfont.

Tittelfont – Tiempos Headline
Tempos Headline benyttes på titler for å 
skape en rød tråd til typografi på trykte flater 
og for å skape dynamikk og variasjon på 
nettsidene.

Innholdsfont – Open Sans
Her benyttes Open Sans. Dette er en gratis-
font som er tilgjengelig gjennom Google. 
Den kommer automatisk opp i alle nett-
lesere, og stemmer godt overens med vår 
profiltypografi. 

Tiempos Headline
— 

Open Sans
—
Light
Light Italic
Regular
Italic
Semi Bold
Medium Italic
Bold
Bold Italic
—
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Times New Roman.Times New Roman 
brukes som tittelfont i Office-maler.

Det var en gang et menneske (orig. Il était une fois l’homme) er en fransk animasjons-TV-serie fra 1978. 
Serien var på 26 episoder og ble regissert av Albert Barillé, som også er kjent som skaperen av TV-serien 
om Colargol. Serien omhandler verdenshistorien, sett med barneøyne.

Versjonen med norsk tale har stemmene til Unni Bernhoft, Trond Brænne, Helge Reiss, Sverre Anker 
Ousdal, Sverre Holm, Rolf Just Nilsen, Henrik Scheele, Lasse Kolstad, Mari Maurstad, Linn Stokke og med 
Anne Lie Nymoen som forteller.

Den ble vist på NRK første gang på høsten 1978[1] og har gått i reprise flere ganger på 1980-[2] og 
1990-tallet. Både NRK og en rekke andre europeiske kringkastingsselskaper bidro økonomisk til produk-
sjonen.[3]

Serien er utgitt på DVD i Norge to ganger: Først som 4 enkelstående volumer med 6 episoder hver, deret-
ter som et bokssett på 6 disker med 4 episoder hver (høsten 2006). Imidlertid er ingen av disse DVD-ut-
gavene komplette, ettersom episodene ”Vikingtiden” og ”Det var en gang... jorden” ikke er inkludert. 
Disse to episodene kan sees som ekstramateriale på disk 6 av bokssettet med oppfølgerserien Det var en 
gang... livet (hvor episoden ”Vikingtiden” inkluderes under sin danske tittel ”Vikingerne”).

Serien inneholder en rekke faste skikkelser, som går igjen fra episode til episode:

• Mester, «den kloke gamle mannen», som representerer framskrittet og de nye idéene. Han er utstyrt 
med et langt skjegg som inneholder det meste av tidens oppfinnelser. 

• Stein, hovedpersonen og overhode for den snille familien. Han representerer mannen i gata, og stil-
ler seg noen ganger avvisende til de teknologiske nyvinningene. 

• Stine, kona eller kjæresten til Stein. Hun står som representant for den typiske kvinnen/husmora i 
verdenshistorien. Gjennom henne følger vi også til en viss grad en utvikling i synet på kvinnene. Hen-
nes største øyeblikk i serien er under stormen på Bastillen, der hun fører folkemassene i Paris.

• Ståle, sønnen i den snille familien. Han står noen ganger som læregutt for Mester. Andre ganger 
følger vi ham fra barneår til moden alder, og i disse tilfellene glir han over i Stein-karakteren.

Vesle-Stine, søsteren til Ståle, vekselvis lillesøster eller storesøster. Den arketypiske ungjenta, som noen 
ganger brukes for å fremstille ulike skikker knyttet til frieri og giftermål.

Navn
Adresse
Postnummer

ATTN: Kontaktperson

Deres referanse:

 Vår dato:

Vår referanse: 

Andreas Anders Per
23. januar 2016
Navn Navnessen

___

Unntatt offentligheten ihht. paragraf 12345

___

___

Postadresse:
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Saksbehandler:
Navn A. Navnessen
Tlf: 22 45 00 56
navn@hsn.no

Besøksadresse:
Høgskolen i Sørøst-Norge
Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn

www.hsn.no
Tlf: 31 00 80 00

arkiv@hsn.no
Org. nr: 123 456 789

Heading 1: Det var en gang et menneske

Overskrift til 
presentasjonen lorem 

• Mester, «den kloke gamle mannen», som 
representerer framskrittet og de nye idéene. 
Han er utstyrt med et langt skjegg som 
inneholder det meste av tidens oppfinnelser. 

• Stein, hovedpersonen og overhode for den 
snille familien. Han representerer mannen i 
gata, og stiller seg noen ganger avvisende til 
de teknologiske nyvinningene. 

• Stine, kona eller kjæresten til Stein.

 Side 223. januar 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge

Overskrift til presentasjonen lorem ipsum dolorem sit 
amet lorem ipsum

• Mester, «den kloke gamle mannen», som representerer framskrittet og de nye idéene. Han er 
utstyrt med et langt skjegg som inneholder det meste av tidens oppfinnelser. 

• Stein, hovedpersonen og overhode for den snille familien. Han representerer mannen i gata, 
og stiller seg noen ganger avvisende til de teknologiske nyvinningene. 

• Stine, kona eller kjæresten til Stein. Hun står som representant for den typiske kvinnen/hus-
mora i verdenshistorien. Gjennom henne følger vi også til en viss grad en utvikling i synet 

 Side 523. januar 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge

Calibri. Som brødtekstfont brukes Calibri 
Light, med gradene bold, regular og italic 
til bruk i mellomtitler, sitater og uthevinger.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge Universitetet i Sørøst-Norge
arkiv@usn.no

navn@usn.no

www.usn.no

Her benyttes generiske fonter
som er standard på alle maskiner, 
og som samtidig kan minne om 
opprinnelige profilfonter.

Systemfontene kan brukes når profilfontene 
ikke er tilgjengelig – i utvikling av presenta-
sjoner i PowerPoint, brevskriving i Word og 
annen produksjon basert på Officeplattfor-
men.

Tittelfont – Times New Roman
Times New Roman brukes som tittelfont  
i Office-maler. 

Innholdsfont – Calibri
Som brødtekstfont brukes Calibri Light,  
med gradene bold, regular og italic til bruk  
i mellomtitler, sitater og uthevinger.

Typografi – Office

Times New Roman
— 

Calibri
—
Light
Regular
Italic
Bold
Bold Italic
—
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USNs fargepalett er valgt for å  
underbygge profilens særegen-
het, for å dekke et bredt spekter 
av behov og for å differensiere 
mellom fagområder. 

God balanse i det visuelle uttrykket oppnås 
ved å bruke farger fra paletten i samspill 
med foto. Paletten er satt sammen for å kunne 
lage gode kombinasjoner av signalfarger, 
støttefarger og tilleggstoner.

Signalfarger
Signalfargene er profilerende farger som 
brukes i mindre mengder sammen med 
støttefarger og tilleggsfarger eller i markeds-
materiell der det er ønske om god synlighet.

Støttefarger
Støttefargene skal komplementere  
signalfargene.

Tilleggstoner
Tilleggstonene skal komplementere signal- 
og støttefargene og kan brukes på større 
flater og i lette toner. 

Fargepalett

RGB-verdiene for fargene

skal alltid benyttes på digitale

flater.

USNs nettløsning skal følge

kravene til kontrast nedfelt i

DIFI/WCAG 2.0:

http://webaim.org/resources/

contrastchecker/

STØTTEFARGER

SIGNALFARGER

Hvit
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
#FFFFFF

PMS 2332 U
CMYK 
27/10/10/50
RGB 140/150/150
#8C9696

PMS 876 / Kobber

PMS 2331 U
CMYK 4/2/4/37
RGB 175/182/179
#AFB6B3

PMS 434 U
CMYK 10/3/6/7
RGB 210/215/215
#D2D7D7

PMS 2369 U
CMYK 82/62/0/0
RGB 70/70/165
#4646A5

PMS 3005 U
CMYK 100/39/0/2
RGB 15/118/175
#0F76AF

PMS 310 U
CMYK 50/0/12/0
RGB 154/212/226
#9AD4E2

PMS 327 U
CMYK 95/0/50/15
RGB 0/151/138
#00978A

PMS 358 U
CMYK 40/0/48/0
RGB 157/210/159
#9DD29F

PMS 200 U
CMYK 10/87/60/7
RGB 214/67/73
#D64349

PMS 120 U
CMYK 0/10/85/0
RGB 255/210/64
#FFD240

PMS 312 U
CMYK 78/0/15/0
RGB 39/178/208
#27B2D0

PMS 2400 U
CMYK 85/0/48/0
RGB 59/175/162
#3BAFA2

TILLEGGSTONER

SPESIALFARGE

PMS 444 U
CMYK 
52/18/25/32
RGB 126/148/146
#7E9492

PMS 442 U
CMYK 35/10/17/5
RGB 166/182/179
#A6B6B3

PMS 538 U
CMYK 10/2/3/2
RGB 200/215/215
#C8D7D7

Signalfargene er profilerende  
farger som brukes i mindre mengder  
sammen med støttefarger og  
tilleggstoner. 

Støttefargene skal komplementere 
signalfargene.

Hvitt skal brukes aktivt  
for å skape luft og  
gi et lett uttrykk.

Tilleggstonene skal komplementere signal-  
og støttefargene og kan brukes på større  
flater og i lette toner.

Til bruk på utvalgte flater  
og i mindre mengder.
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Det er utviklet noen enkle prinsipper som bør 
følges når farger velges:

Formell kommunikasjon
På formell kommunikasjon, som postale trykksaker 
og annen kommunikasjon fra organisasjonen brukes 
de primære signalfargene, PMS 2736 og PMS 2400, 
i tillegg benyttes de gråblå tonene og kobber. På 
enkelte av flatene er det viktig å fremstå med særlig 
seriøsitet og formalitet. Dette er flater som for eks-
empel brev, vitnemål og skilting. For å under bygge 
flatenes formelle karakter benyttes her i hovedsak 
de gråblå tilleggstonene i kombinasjon med kobber. 

Breddekommunikasjon
USN har en rekke fagområder, sentre og enheter. 
Det betyr at kommunikasjonen skal dekke en 
rekke temaer og målgrupper. Paletten har derfor 
flere farger å spille på. Paletten kan skape både 
varme og kalde kombinasjoner, men signalfargene 
og tonene vil, sammen med mønster og grid, 
binde alt sammen og skape en rød tråd.

Markedskommunikasjon
På utadrettet kommunikasjon hvor det er ønskelig 
med god synlighet brukes primært PMS 2369 og 
PMS 2400, sammen med de nøytrale tonene. 

Fargepaletten i bruk

Formell kommunikasjon Breddekommunikasjon Markedskommunikasjon

PMS 2369 U
CMYK 82/62/0/0
RGB 70/70/165
#4646A5

PMS 2369 U
CMYK 82/62/0/0
RGB 70/70/165
#4646A5

PMS 2369 U
CMYK 82/62/0/0
RGB 70/70/165
#4646A5

PMS 2400 U
CMYK 85/0/48/0
RGB 59/175/162
#3BAFA2

PMS 2400 U
CMYK 85/0/48/0
RGB 59/175/162
#3BAFA2

PMS 2400 U
CMYK 85/0/48/0
RGB 59/175/162
#3BAFA2

PMS 3005 U
CMYK 100/39/0/2
RGB 15/118/175
#0F76AF

PMS 310 U
CMYK 50/0/12/0
RGB 154/212/226
#9AD4E2

PMS 327 U
CMYK 95/0/50/15
RGB 0/151/138
#00978A

PMS 358 U
CMYK 40/0/48/0
RGB 157/210/159
#9DD29F

PMS 200 U
CMYK 10/87/60/7
RGB 214/67/73
#D64349

PMS 200 U
CMYK 10/87/60/7
RGB 214/67/73
#D64349

PMS 120 U
CMYK 0/10/85/0
RGB 255/210/64
#FFD240

PMS 120 U
CMYK 0/10/85/0
RGB 255/210/64
#FFD240

PMS 312 U
CMYK 78/0/15/0
RGB 39/178/208
#27B2D0

PMS 312 U
CMYK 78/0/15/0
RGB 39/178/208
#27B2D0

PMS 2332 U
CMYK 
27/10/10/50
RGB 140/150/150
#8C9696

PMS 2331 U
CMYK 4/2/4/37
RGB 175/182/179
#AFB6B3

PMS 434 U
CMYK 10/3/6/7
RGB 210/215/215
#D2D7D7

PMS 2332 U
CMYK 
27/10/10/50
RGB 140/150/150
#8C9696

PMS 2331 U
CMYK 4/2/4/37
RGB 175/182/179
#AFB6B3

PMS 434 U
CMYK 10/3/6/7
RGB 210/215/215
#D2D7D7

PMS 444 U
CMYK 
52/18/25/32
RGB 126/148/146
#7E9492

PMS 442 U
CMYK 35/10/17/5
RGB 166/182/179
#A6B6B3

PMS 538 U
CMYK 10/2/3/2
RGB 200/215/215
#C8D7D7

PMS 444 U
CMYK 
52/18/25/32
RGB 126/148/146
#7E9492

PMS 442 U
CMYK 35/10/17/5
RGB 166/182/179
#A6B6B3

PMS 538 U
CMYK 10/2/3/2
RGB 200/215/215
#C8D7D7

PMS 876 / Kobber

PMS 444 U
CMYK 
52/18/25/32
RGB 126/148/146
#7E9492

PMS 442 U
CMYK 35/10/17/5
RGB 166/182/179
#A6B6B3

PMS 538 U
CMYK 10/2/3/2
RGB 200/215/215
#C8D7D7
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For digitale flater er det viktig 
at fargekontraster er sterke nok 
til å være lesbare for folk flest. 
I denne fargematrisen vil du se 
hvilke farger som kan legges 
oppå hverandre, og fortsatt leve 
opp til kravene innen universell 
utforming fra Difi. 

https://uu.difi.no/krav-og-re-
gelverk/losningsforslag-web

Kontrast på over 3 fungerer på 
menings bærende elementer av 
en viss størrelse, som regel fra 
14-16 pkt skrift og høyere.  
Kontrast på over 4,5 fungerer 
alltid. Elementer som ikke er av 
meningsbærende art behøver 
ikke følge kontrastkravene.

Her kan du måle kontraster:
http://snook.ca/technical/col-
our_contrast/colour.html#f-
g=33FF33,bg=333333

Fargepalett digitale flater

005b9a ffffff 4646a5 3bafa2 252525 535c5f 8c9696 afb6b3 d2d7d7 e9ebeb 596c72 7e9492 a6b6b3 c8d7d7 e6f0f0 f0fafa 27b2d0 d64349 ffd240 00978a 9dd29f 0f76af 9ad4e2

005b9a 1,00 7,09 1,11 2,65 2,16 1,03 2,33 3,43 4,87 5,92 1,29 2,21 3,36 4,78 6,10 6,67 2,82 1,61 4,91 1,96 4,10 1,43 4,35

ffffff 7,09 1,00 7,84 2,68 15,33 6,85 3,04 2,07 1,45 1,20 5,51 3,21 2,11 1,48 1,16 1,06 2,51 4,41 1,44 3,62 1,73 4,96 1,63

4646a5 1,11 7,84 1,00 2,93 1,96 1,14 2,58 3,79 5,39 6,55 1,42 2,44 3,72 5,28 6,75 7,37 3,12 1,78 5,43 2,16 4,53 1,58 4,81

3bafa2 2,65 2,68 2,93 1,00 5,72 2,56 1,13 1,30 1,84 2,24 2,06 1,20 1,27 1,81 2,31 2,52 1,07 1,65 1,86 1,35 1,55 1,85 1,64

252525 2,16 15,33 1,96 5,72 1,00 2,24 5,05 7,42 10,54 12,81 2,78 4,77 7,27 10,33 13,20 14,41 6,11 3,47 10,62 4,23 8,87 3,09 9,41

535c5f 1,03 6,85 1,14 2,56 2,24 1,00 2,26 3,32 4,71 5,73 1,24 2,13 3,25 4,62 5,90 6,45 2,73 1,55 4,75 1,89 3,97 1,38 4,21

8c9696 2,33 3,04 2,58 1,13 5,05 2,26 1,00 1,47 2,09 2,54 1,81 1,06 1,44 2,05 2,61 2,86 1,21 1,45 2,10 1,19 1,76 1,64 1,86

afb6b3 3,43 2,07 3,79 1,30 7,42 3,32 1,47 1,00 1,42 1,73 2,67 1,55 1,02 1,39 1,78 1,94 1,22 2,14 1,43 1,75 1,20 2,40 1,27

d2d7d7 4,87 1,45 5,39 1,84 10,54 4,71 2,09 1,42 1,00 1,22 3,79 2,21 1,45 1,02 1,25 1,37 1,73 3,04 1,01 2,49 1,19 3,41 1,12

e9ebeb 5,92 1,20 6,55 2,24 12,81 5,73 2,54 1,73 1,22 1,00 4,60 2,68 1,76 1,24 1,03 1,13 2,10 3,69 1,21 3,03 1,44 4,15 1,36

596c72 1,29 5,51 1,42 2,06 2,78 1,24 1,81 2,67 3,79 4,60 1,00 1,71 2,61 3,71 4,74 5,18 2,19 1,25 3,81 1,52 3,19 1,11 3,38

7e9492 2,21 3,21 2,44 1,20 4,77 2,13 1,06 1,55 2,21 2,68 1,71 1,00 1,52 2,17 2,77 3,02 1,28 1,37 2,22 1,13 1,86 1,55 1,97

a6b6b3 3,36 2,11 3,72 1,27 7,27 3,25 1,44 1,02 1,45 1,76 2,61 1,52 1,00 1,42 1,82 1,98 1,19 2,09 1,46 1,72 1,22 2,36 1,29

c8d7d7 4,78 1,48 5,28 1,81 10,33 4,62 2,05 1,39 1,02 1,24 3,71 2,17 1,42 1,00 1,28 1,40 1,69 2,98 1,03 2,44 1,16 3,35 1,1

e6f0f0 6,10 1,16 6,75 2,31 13,20 5,90 2,61 1,78 1,25 1,03 4,74 2,77 1,82 1,28 1,00 1,09 2,16 3,80 1,24 3,12 1,49 4,28 1,4

f0fafa 6,67 1,06 7,37 2,52 14,41 6,45 2,86 1,94 1,37 1,13 5,18 3,02 1,98 1,40 1,09 1,00 2,36 4,15 1,36 3,41 1,63 4,67 1,53

27b2d0 2,82 2,51 3,12 1,07 6,11 2,73 1,21 1,22 1,73 2,10 2,19 1,28 1,19 1,69 2,16 2,36 1,00 1,76 1,74 1,44 1,45 1,98 1,54

d64349 1,61 4,41 1,78 1,65 3,47 1,55 1,45 2,14 3,04 3,69 1,25 1,37 2,09 2,98 3,80 4,15 1,76 1,00 3,06 1,22 2,55 1,12 2,71

ffd240 4,91 1,44 5,43 1,86 10,62 4,75 2,10 1,43 1,01 1,21 3,81 2,22 1,46 1,03 1,24 1,36 1,74 3,06 1,00 2,51 1,20 3,44 1,13

00978a 1,96 3,62 2,16 1,35 4,23 1,89 1,19 1,75 2,49 3,03 1,52 1,13 1,72 2,44 3,12 3,41 1,44 1,22 2,51 1,00 2,10 1,37 2,22

9dd29f 4,10 1,73 4,53 1,55 8,87 3,97 1,76 1,20 1,19 1,44 3,19 1,86 1,22 1,16 1,49 1,63 1,45 2,55 1,20 2,10 1,00 2,87 1,06

0f76af 1,43 4,96 1,58 1,85 3,09 1,38 1,64 2,40 3,41 4,15 1,11 1,55 2,36 3,35 4,28 4,67 1,98 1,12 3,44 1,37 2,87 1,00 3,05

9ad4e2 4,35 1,63 4,81 1,64 9,41 4,21 1,86 1,27 1,12 1,36 3,38 1,97 1,29 1,1 1,4 1,53 1,54 2,71 1,13 2,22 1,06 3,05 1,00
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Til venstre er eksempler på hvordan  
fargepaletten brukes for å vektlegge  
kommunikasjonsflatenes funksjon og  
målgrupper.

Fargepaletten i bruk – eksempler

Formell kommunikasjon Breddekommunikasjon Markedskommunikasjon

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Her kommer en undertittel

Her kommer en hovedtittelusn.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Her kommer en undertittel

Her kommer en hovedtittelusn.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Her kommer en undertittel

Her kommer en hovedtittelusn.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Her kommer en undertittel

Her kommer en hovedtittelusn.no
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Det er utarbeidet et grid for USN for å 
sikre konsekvent plassering av visuelle 
elementer.

Det er utarbeidet et grid for 
konse kvent plassering av  
profilerende elementer i våre  
forskjellige publikasjoner.

Om gridet
Et grid er et underliggende nett av hjelpe-
linjer som tekst og grafikk plasseres i hen-
hold til. Det er utarbeidet et grid for USN for 
å sikre konsekvent plassering av visuelle 
elementer. Gridet gjør at komposisjonen av 
siden blir et profilelement i seg selv. Slik 
skapes det god sammenheng mellom alle 
våre publikasjoner og skjermbaserte  
produkter. 

Gridet skal brukes når nye publikasjoner  
og flater utvikles.

Grid og layout trykk

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Her kommer en undertittel

Her kommer en hovedtittelusn.no
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Grid og layout web

Nettsidene til USN er utviklet i  
to størrelser, en desktopversjon 
og en mobilversjon. Grid er basert 
på Bootstrap, med en “gutter” på 
10 pixler.
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USNs mønstre og dekorelementer 
underbygger universitetets rolle 
som en aktør i tett kontakt med 
omgivelsene og i kontinuerlig 
utvikling.

Mønster og grafikk
Et konsistent og helhetlig formspråk styrker 
gjenkjennelseseffekten og gjør det enkelt å 
se at USN er avsender, selv før man ser logoen. 
Det er derfor utviklet profilelementer til bruk 
sammen med bilder, typografi og farger. 
Mønsteret kan trykkes eller preges som vist 
i eksemplene her. Vi bruker elementene for 
å dele inn ulike typer informasjon og for å 
skape dynamikk i designet. Mønstrene og 
elementene bør brukes med omhu, slik at de 
ikke distraherer fra innholdet, men er med å 
underbygge og fremheve det. 

Elementene er laget i Adobe Illustrator og er 
tilgjengelig som Adobe Illustrator- og PDF- 
filer. Det er utviklet elementer og mønstre 
som kan brukes ton-i-ton på farger og bilder.

Kontakt kommunikasjon@usn.no dersom du 
har behov for mønster eller ikoner.

 
Dekormønster

Høgskolen i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Her kommer en undertittel

Her kommer en hovedtittelusn.no

Høgskolen i Sørøst-Norge
Studietilbud 2016-2017

Det tas forbehold om endringer i studietilbud

Studiekatalog 2016-2017usn.no
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Dekormønster

Det er utviklet et sett med flere 
mønstre i profilen, disse kan 
brukes enkeltvis, eller i kombi-
nasjon med hverandre. De kan 
brukes som hele flater, eller  
i utsnitt og i ulike former.

Flatemønster 
Et sett med flere ulike geometrisk baserte 
mønstre, egner seg til å fylle flater, og som 
utsnitt innenfor former.

Linjemønster 
Et sett med flere ulike geometriske og noen 
friere linjer med kurver. Disse brukes mer
som illustrative elementer, gjerne i kombina-
sjoner med flatemønstrene.

Alle mønstre bør brukes tilpasset hvert  
enkelt format og i litt dempet fargeføring 
og skala. Mønstrene brukes gjerne ton i ton 
med bakgrunnen. 

Dekormønster
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Det er utviklet en illustrasjonstil 
som skal brukes på alle USNs 
illustrasjoner. 

Bruk 
Noen ganger kan det være vanskelig å finne 
et foto som dekker temaet det er ønske om å 
illustrere. Bruk av illustrasjon kan da være et 
godt alternativ. Det er utviklet illustrasjoner 
til alle USNs fagområder og sentre. Illustra-
sjonene kan brukes som alternativ til foto i 
alle maler og oppsett. 

Stil 
Når illustrasjoner utvikles skal man følge 
USNs fargepalett og bruke profilelementer 
og mønstre som er utviklet i profilen.  
Det er også mulig å inkorporere ikoner i 
illustrasjonene.  

Kontakt kommunikasjon@usn.no for hjelp 
med i illustrasjoner.

Illustrasjonsstil

Illustrasjoner for sentre
Det er utviklet en illustrasjon til hvert av 
USN sentre. Illustrasjonen kan benyttes 
på senterets ulike kommunikasjons-
flater og kan kombineres med foto.

Tematiske illustrasjoner
Det er utviklet en illustrasjon for for 
bl.a. forskning. Der øvrige tematiske 
illustrasjoner  skal utvikles følger 
illustrasjons stilen, men profilfarger og 
symbolikk tilpasses tema og innhold. 

Illustrasjoner for fagområder
Det er utviklet illustrasjoner til hvert 
enkelt fagområde. Illustrasjonen kan 
brukes av alle institutter, fakulteter og 
studie programmer som kommuniserer 
innenfor fagområdet.

Overordnet illustrasjon
Det er utviklet en overordnet illustrasjon for USN. Illustrasjonen kan brukes som forsidebanner på usn.no, i presentasjoner og som 
header i sosiale medier eller i annonsering og på publikasjoner. Illustrasjonen er til bruk for hele organisasjonen.
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Oversikt over illustrasjoner  
i profilen. 

Kontakt kommunikasjon@usn.no for hjelp 
med i illustrasjoner.

Illustrasjonsstil

Helse- og sosialfag

Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap

Vitensenteret

Handelshøyskolen

Overordnet Illustrasjon Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Forskning

Senter for beredskap og krisekommunikasjon

SESAM
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God infografikk kan gjøre det  
enklere for mottakeren å forstå 
informasjon og sammenhenger. 

Å bruke grafikk og ikoner på en måte som 
underbygger dataene og budskapene,  
kan gjøre innholdet både tydeligere og mer 
engasjerende. 

Ikoner
Det er utarbeidet en stil for USNs ikoner og 
nye ikoner skal utformes i tråd med ikon- 
settet som er vist her. Ikonene kan brukes  
i profilfargene eller negative på fargeflater. 

Det er utviklet ikoner til bruk av de ulike  
studieprogrammene og sentrene. Disse kan 
brukes alene, på nettsider, i materiell der 
studieprogrammet presenteres eller  
som en del av en fakultets- eller senter-
illustrasjon.

Ta kontakt med kommunikasjon@usn.no for 
hjelp med produksjon eller bruk av ikoner.

Ikoner og infografikk
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Ikoner oversikt

3-semester

Helse

MA_Sc_En_Env

Prosess, energi, 
automasjon

Økonomi og IT

Akvatisk økologi

Helsefremmende 
arbeid

Maritim Elektro

Radiografi

Alpin økologi

Historie

Maritime 
management

Reiselivsledelse

Barnehagelærer

Industriell 
økonomi

Markedsførings-
ledelse

Religion

Barnevern

IT
Informasjonssys.

Maskinist

Sosiologi

Bibliotek

Jordmor

Master 
Human rights

Språk

Byggdesign

Jus

MA_Sc_Ind_IT

Statsvitenskap

Dataingeniør

Karriereveiledning

Menneske- 
rettigheter

Strategi og 
kompetanseledelse

Datateknikk

Kulturledelse

Micro og nano- 
teknologi

Sykepleie

Eiendomsmegling

Ledelse

Nautikk

Systems 
engineering

Elkraftteknikk

Lektor realfag

Optometri

Vernepleier

Forurensing_miljø

Logistikk

Pedagogikk

Visuell  
kommunikasjon

Friluftsliv

Lysdesign

Plan_infrastruktur

Y-veien

Gass_energi

Lærer

Produktdesign

Økologi og  
naturforvaltning
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Diagrammer, tabeller og grafiske 
fremstillinger benyttes ofte og er 
derfor viktige elementer i profilen. 

Utformingen tar utgangspunkt i grunnele-
mentene og benytter de samme virkemidler 
som øvrige grafiske elementer. Graderinger, 
skyggeeffekter eller 3D-effekter skal ikke 
benyttes.

Farger
Profilfargene eller toner av disse skal alltid 
benyttes i diagrammer og grafiske frem-
stillinger.

Typografi
I brosjyrer, kataloger og trykt materiell skal 
profilfonten Maison Neue benyttes i grafer. 
Der grafens tekst står sort på lys bakgrunn, 
skal Maison Neue Light benyttes. Om grafen 
står negativt på farget bakgrunn, eller tekst 
settes i farger, brukes Maison Neue Book. 
Titler utheves med Maison Neue Bold. 
 
I Powerpoint og Excel brukes Calibri Light  
og Calibri Bold i grafer. 

Grafer søylediagram
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Utforming av kakediagrammer følger samme 
retningslinjer for farge- og fontbruk som 
søylediagrammer.

Kakediagrammene utformes som smultringer. 
Se eksempler på radius til høyre.

Grafer – kakediagram
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Bildene skal underbygge historien 
om USNs rolle og bidrag i å utvikle 
kunnskap for samfunn, arbeidsliv  
og hver enkelt student. 

Fotostil
Profilbildene er bilder som skal fronte universi-
tetet og brukes i kampanjer, i bannere på nettsi-
den og på brosjyer og annet utadrettet materiell. 
Bildene skal ikke oppfattes som konstruerte, men 
vise reelle situasjoner med naturlige mennes-
ker. Bildene bør ha lokal og nasjonal tilknytning, 
med et «nordisk lys» og naturlige farger. Bildene, 
situasjonene og menneskene som er avbildet, 
skal reflektere innholdet slik at de bidrar til å øke 
forståelsen hos mottakerne. 

Dersom bilder av mennesker brukes, må bruken 
avklares og godkjennes av de som er avbildet 
eller med bildebyrået før bruk. Dette er særlig 
viktig der barn og unge er avbildet eller der hvor 
sykdom illustreres. Husk at fotografen alltid skal 
krediteres. 

Se usn.no/bildebank for vår bildebank.
Kontakt kommunikasjon@usn.no for hjelp med 
bilder.

 
Fotostil – profilbilder

Fo
to

: ©
An

dr
ea

s 
Kl

ei
be

rg
/T

in
ag

en
t

Fo
to

: ©
An

dr
ea

s 
Kl

ei
be

rg
/T

in
ag

en
t

Fo
to

: ©
An

dr
ea

s 
Kl

ei
be

rg
/T

in
ag

en
t

Fo
to

: ©
An

dr
ea

s 
Kl

ei
be

rg
/T

in
ag

en
t



28USN Visuell identitet: Profilmanual Grunnelementer: Fotostil

Fotostil – portretter

Det er viktig at bilder av ansatte og 
studenter får en enhetlig stil. Det er 
derfor utviklet noen enkle retnings-
linjer for fotografering og behandling. 
  
Lys og bakgrunn
Portrettene skal ha naturlige, men klare farger. Det 
skal være fokus på personen, men man skal ane 
omgivelsene. Hovedlys bør komme fra øvre venstre 
kant med fyllys fra høyre. Det bør være god dybde-
skarphet i ansikt og en uskarp bakgrunn. Det er fint 
å ta bildene i omgivelser hvor det er godt med dybde 
i bakgrunnen. Klær i nøytrale farger anbefales.

Utsnitt
Portrettene bør tas halvportrett. Bildene tas i 
breddeformat slik at de kan croppes etter behov.

Etterbehandling
Bakgrunn kan lysnes noe, slik at portrettet kommer 
godt frem. Pass på å ta ned kraftige farger i bak-
grunnen og fjern distraherende linjer og elementer.

Se usn.no/bildebank for vår bildebank.
Kontakt kommunikasjon@usn.no for hjelp med 
bilder. 
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Fotostil – temabilder

Bilder av tema og fagområder vil  
være varierte. Det er viktig at  
billedkvalitet og bevisst bruk av 
utsnitt og komposisjon prioriteres. 
  
Lys og bakgrunn
I temabildene bør det etterstrebes å få frem det 
viktigste elementet i bildet, mens bakgrunn og 
øvrige elementer bør være så enkle og ryddige 
som mulig. Dynamisk fokus er også anbefalt her. 
Dersom det er motiver av gjenstander, bygninger,
bedriftslokaler o.l, anbefales større dybdeskarphet.

Utsnitt
Varierte utsnitt anbefales, et uventet/ originalt 
utsnitt kan bidra til en bedre visuell historie-
fortelling.

Etterbehandling
Bakgrunn kan lysnes noe, slik at motivet kommer 
godt frem. Pass på å ta ned kraftige farger i bak-
grunnen og fjern distraherende linjer og elementer.

Se usn.no/bildebank for vår bildebank.
Kontakt kommunikasjon@usn.no for hjelp med 
bilder.  
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Fotostil – miljø- og situasjonsbilder

Miljøbilder er med på å beskrive 
hvordan det er å være en del av USN. 
De bør oppleves genuine og helst tas  
i reelle situasjoner.
  
Lys og bakgrunn
Bildene skal ha naturlige, men klare farger. Det 
skal være fokus på personen, men man skal ane 
omgivelsene. Det er ideelt å få med personer/miljø 
i for- eller bakgrunn. Det bidrar til opplevelsen av 
å «være tilstede» i situasjonen. Klær i nøytrale 
farger anbefales.

Utsnitt
Varierte utsnitt anbefales. Et uventet/originalt 
utsnitt kan bidra til en bedre visuell historie-
fortelling.

Etterbehandling
Bakgrunn kan lysnes noe, slik at motivet kommer 
godt frem. Pass på å ta ned kraftige farger i  
bakgrunnen og fjern distraherende linjer og  
elementer.

Se usn.no/bildebank for vår bildebank.
Kontakt kommunikasjon@usn.no for hjelp med 
bilder. 
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USNs papir er viktig både for  
uttrykket og for korrekt gjen-
givelse av profilfargene.

Papirtype
Valg av papirtype er viktig for å oppnå 
konsistent gjengivelse av farger på trykk-
saker. Alle publikasjoner skal derfor benytte 
ubestrøket, miljømerket, matt papir av god 
kvalitet. USNs profilpapir er Munken Polar. 
Papir av tilsvarende kvalitet kan brukes.  

Papiret skal som hovedregel ha svane-
merket eller tilsvarende miljøsertifisering. 

Husk å klargjøre dokumenter for ubestrøket 
papir før oversendelse til trykkeriet.

Anbefalte papirtykkelser på publikasjoner
Omslag: 170-250 gram avhengig av omfang
Innmat: 115-150 gram avhengig av omfang
(Alternativt 130 gram gjennomgående).

Papirbruk
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Den visuelle profilen skal bidra til at USN 
framstår som en helhetlig og sterk aktør. 

Alle våre studier og aktiviteter knyttes visuelt sammen 
gjennom den overordnede profilen og signaliserer 
dermed at de har felles opphav.  Det er viktig å ha 
målgruppene i fokus i all kommunikasjon. For en 
studie søker vil for eksempel fagområdet være den 
mest naturlige inngangen til informasjon, ikke  
hvilken organisatorisk enhet faget tilhører. Det er 
derfor utviklet følgende hovedprinsipper: 

USNs logo skal stå som avsender i all kommunikasjon 
fra universitetet. Det inkluderer alle fakulteter, insti-
tutter, fagområder, studieprogrammer og sentre.

Fakulteter
Fakultetene har ikke egen merking eller logovarianter, 
bortsett fra Handelshøyskolen, som har et behov for å 
tydeliggjøre navnet «Handelshøyskolen» i sin markeds-
føring. Se side 33 for retningslinjer og eksempler.
 
Fagområder 
Fagområdene har ikke egne logovarianter, men det 
er utviklet egne fagspesifikke illustrasjoner for hvert 
fagområde. Fagområder brukes også i strukturering 
av studieprogrammer på nettsider og i annet materiell.
Se side 32 for retningslinjer og eksempler.

Merkehierarki

Fakultet for humaniora, 
idretts- og utdannings-

vitenskap

Institutter Institutter Institutter

Institutter

Fakultet for helse- 
og sosialvitenskap

Fakultet for teknologi, 
naturvitenskap og 

maritime fag

Handelshøgskolen

ILLUSTRASJON

Institutter

Ingeniør, sivilingeniør, 
teknologi og IT
ILLUSTRASJON

Institutter

Helse og sosialfag

ILLUSTRASJON

Institutter

Folkemusikk og 
tradisjonskunst
ILLUSTRASJON

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Institutter

Maritime studier

ILLUSTRASJON

Institutter

Lærer, lektor og 
pedagogikk

ILLUSTRASJON

Institutter

Idrett, kroppsøving 
og friluftsliv

ILLUSTRASJON

Institutter

Optometri

ILLUSTRASJON

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Studieprogram
IKONER

Institutter

Språk, kultur 
og historie

ILLUSTRASJON

Institutter

Realfag, natur 
og miljø

ILLUSTRASJON

Senter for etikk og 
samfunn

ILLUSTRASJON

Senter for innovas-
jon og ledelse

ILLUSTRASJON

Nasjonalt senter for 
optikk, syn og 

øyehelse
ILLUSTRASJON

Senter for pedago-
giske tekster og 
læreprosesser
ILLUSTRASJON

Senter for personori-
entert helse-

arbeid
ILLUSTRASJON

Senter for psykisk 
helse og rus

ILLUSTRASJON

Vitensenteret helse og 
teknologi

ILLUSTRASJON

Senter for Marketing 
Management

ILLUSTRASJON

Senter for profes-
jonalisering

ILLUSTRASJON

Senter for kultur- 
og idrettstudiar

ILLUSTRASJON

Senter for omsorgs-
forskning – Sør

ILLUSTRASJON

BiblioteketFunksjoner

ILLUSTRASJON

Studieprogrammer
Det er utviklet et ikonsett til studie programmene. 
Ikonene følger stil for USNs ikoner og tematisk  
dekker ikonene alle instituttene. Der disse  
ikonene  ikke er dekkende for temaet for studie-
programmet kan det utvikles tilleggsikoner.   
Ikonene kan benyttes alene eller i kombinasjon  
med fag områdeillustrasjon eller foto. Se side 34  
for retningslinjer og eksempler.

Sentre
USNs sentre benytter USNs logo, men har en egen 
merking av senterets navn. Det er i tillegg utviklet 
illustrasjoner for de ulike sentrene. Se side 35 for 
retningslinjer og eksempler.

Funksjonsområder 
Funksjonsområder (f. eks. bibliotek) bruker USNs 
logo og retningslinjer for profil. Det skal ikke utvikles 
egne navnetrekk for funksjons områder.  

Arrangementer og prosjekter
Større arrangementer, f. eks. “Åpen dør” eller ”USN 
Expo” kan utvikle egne elementer eller uttrykk 
innenfor USNs overordnede profil for å sikre gjen-
kjennbarhet fra år til år. Samarbeidsarrangementer 
skal følge retningslinjer for samarbeidsprosjekter.  
Se side 36 og 37 for retningslinjer og eksempler.

Prosjekter følger generelle retningslinjer. 
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Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

Forside undertittel 

Helse- og sosialfag

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

usn.no
Forside undertittel 

Helse- og sosialfag

Fagområder

Eksempel på illustrasjon brukt på studieoversikt for  
ett fagområde. 

Det er utviklet én illustrasjon til hvert av USNs fagområder. Illustrasjonen kan benyttes på ulike kommunikasjons flater og  
kan kombineres med foto.

Fagområder brukes for strukturering 
av studieprogrammer på nettsider  
og i annet materiell.
 
Fagområdene har ikke egne logovarianter, men det 
er utviklet egne fagspesifikke illustrasjoner for 
hvert fagområde. 

Dette feltet kan brukes  
til diverse info

Universitetet i Sørøst-Norge
Dette feltet kan brukes  

til diverse info

usn.no
Forside undertittel 

Helse- og sosialfag
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Fakultetene har ikke egen merking eller 
logovarianter, bortsett fra Handelshøy-
skolen, som har et behov for å tydelig-
gjøre begrepet «handelshøyskole« i sin 
markedsføring.

Handelshøyskolen

Handelshøyskolen bruker alltid USNs logotype. I tillegg plasseres navnet «Handelshøyskolen» i henhold til malen for flaten, med en strek tilsvarende den som brukes i USNs logo.  
Handelshøyskolen har som øvrige fagområder en illustrasjon som kan brukes som alternativ til foto, samt ikoner for studieprogrammene som tilhører fagområdet. Kontakt kommunikasjon@usn.no

I tilfeller der Handeslhøyskolen skal profileres  
sammen med andre logoer eller hvor det er liten 
plass brukes logovarianten over. I andre tilfeller og 
i maler brukes systemet for den enkelte flaten slik 
som vist i eksemplene til høyre.

Studere på deltid?

Hos oss kan du kombinere studier og jobb.  
Et deltidsstudium hos oss gir deg et vitnemål med 
høy verdi i et internasjonalt arbeidsmarked. 

Velg mellom faglig påfyll uten studiepoeng eller bachelor-,  
master- og doktorgradsstudium. Søknadsfrist: 25. juli.  
Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til  
studiet er fulltegnet.  Kontakt oss nå.

usn.no
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Studere på deltid?

Hos oss kan du kombinere studier og jobb.  
Et deltidsstudium hos oss gir deg et vitnemål med 
høy verdi i et internasjonalt arbeidsmarked. 

Velg mellom faglig påfyll uten studiepoeng eller bachelor-,  
master- og doktorgradsstudium. Søknadsfrist: 25. juli.  
Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til  
studiet er fulltegnet.  Kontakt oss nå.

usn.no
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

usn.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235

3603 Kongsberg

Forside undertittel 

Forside tittel

Handelshøyskolen

Universitetet
i Sørøst-Norge

Handelshøyskolen

Universitetet
i Sørøst-Norge

Handelshøyskolen

Universitetet
i Sørøst-Norge

Handelshøyskolen

Handelshøyskolen Handelshøyskolen
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Ikonene kan brukes i alle USNs profilfarger. Ikonene kan brukes sammen med fagområdeillustrasjon, sammen med foto eller 
alene på flater hvor studieprogrammet kommuniseres.

Ikoner kan også benyttes i annonsering for 
studieprogrammet.

Det er utviklet et ikonsett til bruk for 
studieprogrammene.

Stil
Ikonene følger mal for USNs ikoner. Det er viktig at 
strektykkelsene på ikonene er konsekvente og at 
ikonene har samme stiluttrykk slik at de står godt 
sammen. Tematisk dekker ikonene alle instituttene, 
men der disse ikonene ikke er dekkende for studie-
programmet kan det utvikles og suppleres med 
tilleggsikoner.  

Bruk 
Ikonene kan benyttes alene eller i kombinasjon  
med fag områdeillustrasjon eller foto. 

Studieprogram

Sykepleie JordmorOptometri Radiografi
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USNs sentre benytter USNs logo 
men har en egen merking av navn
tilpasset de ulike malene. Det er  
i tillegg utviklet illustrasjoner for 
de ulike sentrene.

Sentre

Sentrene bruker alltid USNs logotype. I tillegg plasseres navnet på senteret i henhold til malen for flaten, med en strek tilsvarende den som brukes i USNs logo. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
skal stå som avsender i footer eller på baksiden av publikasjonen. Alle universitetets sentre kan bestille en illustrasjon som kan brukes som alternativ til foto. 

I tilfeller der USN skal settes sammen med andre 
avsendere, brukes USN logo som over. I andre 
tilfeller og i maler brukes systemet for den enkelte 
flaten slik som vist i eksemplene til høyre.
På websider, roll-ups og flater som krever høy  
synlighet, brukes et farget grafikkfelt bak navnet.

Senter for  beredskap og 
integrert krisehåndtering

Senter for  beredskap og 
integrert krisehåndtering
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Eksempel på profilering av arrangement.
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Større arrangementer som gjentas over 
tid eller som består av flere events,  
kan utvikle egne elementer eller uttrykk  
innenfor USNs overordnede profil for å 
sikre gjenkjennbarhet fra gang til gang.

Logobruk
USNs logo skal stå som avsender av arrangementet, 
men plassering av logoen kan tilpasses flate og  
konsept. Universitetet i Sørøst-Norge skal stå som 
avsender i avsenderfelt og footere.

Navnetrekk
Det kan utvikles navnetrekk for arrangementet, men det 
er viktig at navnetrekket ikke konkurrerer med USNs 
logo slik at det kan skape utydelighet om avsender.

Bruk av profilen
I utviklingen av uttrykket skal USNs farger, fonter og 
elementer brukes, men de kan kombineres  på måter 
som gir særpreg og det kan også utvikles tilleggsele-
menter i tråd med profilen spesielt for arrangementet. 

Har du behov for å profilere et større arrangement/
prosjekt, ta kontakt med kommunikasjon@usn.no - 
beregn minimum 4 uker.

Arrangementer og prosjekter
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Samarbeidsprosjekter

USN som hovedavsender
Der USN er hovedavsender skal kun USNs logo  
benyttes på forsiden, og publikasjoner skal følge 
USNs profil.

USN som likeverdig partner
Der USN og samarbeidspartner/e er likeverdige i 
prosjektet/aktiviteten skal publikasjonene, nettsidene 
eller trykksakene benytte en egen profil. USNs og 
samarbeidspartners logo likestilles.

Det må i startfasen for slike aktiviteter avklares hvilke 
aktører som skal stå som avsendere av produktene 
fra dem.

USN som bidragsyter
Der USN kun er bidragsyter, skal USN innordne seg 
samarbeidspartners profil, men reglene for gjengivelse 
av USNs logo skal følges og kun tillatte versjoner av 
logoen benyttes.

Den visuelle profilen skal bidra til at 
USN framstår som en helhetlig og 
sterk institusjon. Alle aktivitetene og 
fagene våre knyttes visuelt sammen 
gjennom den overordnede profilen.  
I tillegg har USN en rekke samarbeids-
partnere og det er utviklet retningslinjer 
for hvordan dette skal kommuniseres.

USN har en lang rekke samarbeidsaktiviteter med 
ulike andre aktører. Dette er aktiviteter der USN 
ikke nødvendigvis er den mest sentrale «eieren». 
Slike samarbeidstiltak kan være programlignen-
de aktiviteter og ulike prosjekter av kortere eller 
lengre varighet.

Produktene som skal lages, er ofte de samme 
som for rene universitetsaktiviteter, men de skal 
følge andre visuelle retningslinjer. Som utgangs-
punkt må det for hver ny slik aktivitet avklares om 
USN er hovedavsender, likeverdig partner eller 
kun opptrer som bidragsyter. Avklaringen skal 
skje i den enkelte divisjon, i samråd med  
kommunikasjonsavdelingen.
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 USN har hvert år studentrekrutterings -
kampanjer. Det er viktig at kampanjene 
har en tydelig rød tråd og at de bidrar 
til å posisjonere universitetet og gi et 
tydelig og enhetlig bilde av institusjonen. 

USN skal være en tydelig avsender av kampanjene. 
For å bygge kjennskap til universitetet og sikre  
tydelighet er det derfor viktig å følge disse 
retnings linjene.

Logobruk og plassering
USNs logo skal brukes på alle flater av kampanjen. 
Kun tillatte versjoner av logoen skal benyttes.
Det skal ikke utvikles egne kampanjelogoer.

Bruk av profilen i kampanjen 
USNs fargepalett og profilfonter skal brukes.
USNs bildestil skal være retningsgivende også  
i kampanjer, men der det er vesentlig for å formidle
ideen eller konseptet kan andre stilarter og/eller 
illustrasjoner benyttes. Det er i tillegg mulig å 
bruke mønstre eller profilelementer. Disse bør 
imidlertid brukes med forsiktighet slik at de ikke 
overskygger for budskapet i kampanjen.

  
Kampanjer

Eksempel på profilen brukt i  
rekrutteringsfilmer til sosiale medier, 
hvor llustrasjoner og ikoner sammen  
med film eller bilder brukes for  
å fremheve hovedpoeng.

Eksempel på profilen brukt i annonser  
på trykk og på kampanje t-skjorte.
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USNs websider er vår viktigste 
kommunikasjonsflate, og usn.no 
er på mange måter utstillings-
vinduet for den visuelle profilen. 

På web er det viktig å skape tydelige  
overganger mellom de ulike sidene, slik at 
brukerne til enhver tid vet hvor i strukturen 
de befinner seg. USNs websider er alle  
basert på samme mal og utvikles sentralt. 

Det skal som hovedregel ikke lages egne 
kampanjesider for USN. 

Dersom du har spørsmål vedrørende  
web sidene eller har behov for å publisere  
informasjon på noen av USNs nettsider,  
ta kontakt med kommunikasjon@usn.no

Websider
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Alle i USN benytter samme opp-
sett og maler for postale trykksaker. 

Brevark og konvolutter
Det er utviklet originaler for konvolutter, 
samt Officemaler for brev, innkalling, notat, 
protokoll og referater. Disse finnes på  
bokmål, nynorsk og engelsk.

Visittkort
Det er utviklet maler for USNs visittkort.  
Disse malene er tilpasset de ulike enhetene 
og benyttes for hele organisasjonen. 

Bestilling av visittkort: min.usn.no

 
Postale trykksaker
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Det er utviklet maler for omslags-
mapper.  

Fargevarianter
Mappene er produsert i lilla og grønt.

Dersom du har behov for omslagsmapper,  
ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen:
kommunikasjon@usn.no

Mapper
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Vitnemålene er designet for å gi 
et seriøst og troverdig preg. 

Oppsettet av vitnemål følger predefinerte 
retningslinjer og produseres sentralt. Det er 
produsert med vannmerke og sikkerhets-
mønster for å vanskeliggjøre forfalskninger.

 
Vitnemål
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Et samordnet visuelt uttrykk og en 
tydelig sammenheng mellom trykte og 
digitale medier vil bidra til at USN frem-
står som en helhetlig og sterk institusjon. 

Maler
Maler og retningslinjer er et viktig virkemiddel 
for å oppnå dette. Det er i profilen også lagt vekt 
på sammenheng på tvers av publikasjonene og 
innenfor hver publikasjonstype. De overordnede 
retningslinjer og malene skal følges og informasjon 
skal settes inn i henhold til malene og med de 
skrifttyper og størrelser de har i malen. 

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp:
kommunikasjon@usn.no
 

Brosjyrer og publikasjoner
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Det er utviklet en felles presentasjons-
mal for universitetet.

De faste malene bidrar til at presentasjonene frem-
står mest mulig enhetlig i alle sammenhenger.  
Maler og gode råd finner du også på min.usn.no.
I produksjon av presentasjoner er det viktig at  
fargene og skrifttypene som ligger i malen  
benyttes. Det er også viktig at bilder og typografi 
ikke strekkes ut av proporsjon.

 
Presentasjoner
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Adresse fører til  
feriepålogging?

Trenger nytt  
screenshot

Vitenskapelige postere

Det er laget maler for vitenskapelige 
postere i PowerPoint. Disse plakatene 
brukes for eksempel på konferanser 
hvor forsknings resultater skal presenteres. 

Malene i PowerPoint finnes i stående og liggende 
format. Fargebruk på plakatene velges fra univer-
sitetets fargepalett og samstemmes med tema og 
bildebruk.

Malene for forskningsplakatene finner du når du 
oppretter en ny PP. Trykk på mappen  «Delt» eller 
«Shared». Du finner også malene på min.usn.no.

Background
___

Nurse anaesthetists work in a complex and dynamic environ-
ment requiring high levels of expertise. In recent years there has 
been increasing focus internationally on building safety into ana-
esthesia practice, with excellence in anaesthesia as an aspiratio-
nal goal. Non-technical skills are associated with both the achi-
evement of excellence and improved patient safety, but there is 
currently little focus on systematically integrating them into the 
nurse anaesthesia curriculum in Norway. 

The NANTS-no behavioral rating tool is available in PDF-format 
from: fiona.flynn@hbv.no or kjersti.sandaker@siv.no. 

Purpose
___

To explore the development of non-technical skills in stu-
dent nurse anaesthetists, and test the reliability of NAN-
TS-no*, a specially adapted behavioral rating scale for 
nurse anaesthetists in Norway. 

Results
___

A significant improvement was demonstrated across all 
categories of non-technical skills over the period, with 
the greatest improvement being shown between the first 
and third and second and third sessions (p < 0,005). Th-
ere was also a significant improvement in two individual 
categories, Situation awareness and Decision-making, 
between the first and second session. 

Conclusion
___

This study’s findings indicated that a systematic focus on 
non-technical skills in the nurse anaesthesia curriculum 
can have a positive effect, and that NANTS-no can be 
used as a behavioral rating scale for assessing students 
behavior and giving feedback after simulation training. 
However, more research is needed to validate whether 
NANTS-no can also be used in assessing non-technical 
skills in clinical practice, thereby providing a tool for con-
tinuing professional development.

NANTS-no
___

NANTS-no is a hierarchical framework with four cate-
gories; Situation awareness, Decision-making, Task ma-
nagement and Teamwork. Each category has several ele-
ments with examples of good and poor behavior. 

The NANTS-no taxonomy is intended as a framework for 
assessing non-technical skills in educating nurse anaest-
hetists. It can be used in clinical situations with mentors, 
for self-reflection and during simulation sessions, and 
may also prove to be a useful tool for continuing post-qu-
alification professional development.

___

By Fiona Flynn and Kjersti Sandaker

Lorem ipsum dolorem sit 
amet lorem ipsum dolor
A simulation-based study on the development 
of non-technical skills in student nurse 
anaesthetists

___

NANTS-no (Nurse Anaesthetists´ Non-Technical Skills – Norway) was adapted for use for nurse anaesthetists in Norway in 2014 by Fiona Flynn, 
Kjersti Sandaker, Randi Ballangrud and Marie-Louise Hall-Lord. It is based on the behavior-rating scale ANTS (Anaesthetists’ Non-Technical 
Skills) developed by the Scottish Clinical Simulation Centre and University of Aberdeen (Fletcher, G., Flin, R., McGeorge, P., Glavin, R., Maran, 
N., & Patey, R., 2003). ANTS was translated to Norwegian by Gjøvik University College in 2009, 

___

Collaborative partners:
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All NANTS-no categories 

Simulering 1 Simulering 2 Simulering 3 

Kategorier Elementer 

Situasjonsbevissthet •  Innhente informasjon 
•  Identifisere og forstå 
•  Forutse og være i forkant 

Beslutningstaking •  Identifisere handlingsalternativer 
•  Vurdere risikofaktorer og velge 

handlingsalternativ 
•  Revurdere  

Oppgaveløsning  •  Planlegge og forberede 
•  Prioritere 
•  Identifisere og anvende ressurser 
•  Overholde standarder og kvalitet 

Teamarbeid  •  Utveksle informasjon 
•  Vurdere roller og kompetanser 
•  Koordinere aktiviteter 
•  Vise autoritet og gjennomslagskraft 
•  Støtte andre teammedlemmer 
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Designet på ph.d. publikasjonen 
skal løfte frem den vitenskapelige 
produksjonen ved universitetet. 

Maler for forsider på ph.d.-publikasjoner
Det er utviklet faste maler og design for  
p.hd.-publikasjonenes omslag. Forside-
malen har mulighet for individuell tilpasning 
av fotografier.
 
Informasjon skal settes inn i henhold til  
malene og i den rekkefølgen og med de 
skrifttyper og størrelser de har i malen.  
Det skal ikke endres på oppsettet eller  
tilføres nye elementer, farger eller skrifttyper.

Format: 170 x 240 mm

Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp. 

 
Forsider ph.d.

University of Southeast Norway
Faculty of Arts and Sciences 

—
Doctoral dissertation Nr 8

2016

Clara Enedina Moreno Vicente 

Mercury pollution in fish and invertebrates  
in natural and wildfire impacted lakes in Norway

Doctoral dissertation Nr 8
2016

—
Mercury pollution in fish and  

invertebrates in natural and wildfire  
impacted lakes in Norway

Dissertation for the degree of Ph.D
—

Clara Enedina Moreno Vicente 
—

ISBN 978-82-7206-388-6 
ISSN 1893-3068
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University of Southeast Norway
Faculty of Arts and Sciences 

—
Doctoral dissertation Nr 8

2016

Clara Enedina Moreno Vicente 

Mercury pollution in fish and invertebrates  
in natural and wildfire impacted lakes in Norway

University of Southeast Norway
Faculty of Technology and Maritime Sciences

—
Doctoral dissertation Nr 15

2016

Xinyan Zhao 

Application-oriented microfluidic LOC  
devices for the detection of microorganisms,  
toxic chemicals and serological biomarkers

University of Southeast Norway
Faculty of Arts and Sciences 

—
Doctoral dissertation Nr 8

2016

Clara Enedina Moreno Vicente 

Mercury pollution in fish and invertebrates  
in natural and wildfire impacted lakes in Norway

University of Southeast Norway
Faculty of Technology and Maritime Sciences

—
Doctoral dissertation Nr 15

2016

Xinyan Zhao 

Application-oriented microfluidic LOC  
devices for the detection of microorganisms,  
toxic chemicals and serological biomarkers
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Designet på skriftserien skal løfte  
frem den vitenskapelige produk-
sjonen ved universitetet. 

Maler for skriftserien
Det er utviklet faste maler og design for  
skriftseriens omslag. Forsidemalen har mulig-
het for individuell tilpasning av fotografier.
 
Informasjon skal settes inn i henhold til malene 
og i den rekkefølgen og med de skrifttyper og 
størrelser de har i malen. Det skal ikke endres 
på oppsettet eller tilføres nye elementer,  
farger eller skrifttyper.

Format: A4

Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp. 

 
Forsider skriftserien
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Annonser formidler ikke bare  
budskapet i annonseteksten,  
men er også et virkemiddel for  
å bygge kjennskap til USN.

Rubrikkannonser
Det er utviklet egne maler for rubrikkannonser. 
Annonsemalene skal benyttes av alle USNs 
enheter og finnes i ulike størrelser og modu-
ler. Malene skal brukes som utgangspunkt, 
men må tilpasses til riktige modulstørrelser. 

Annonsene skal være tydelige og konsise i 
budskapene, ha en tydelig avsender og ha 
gode bilder med stoppeffekt. For å benytte 
disse malene kreves det at du har installert 
Adobe InDesign og profilfontene. Malene har 
definerte stiler for typografi og riktige farger  
er lagt inn. 

Kampanjer
For annonse utviklet i forbindelse med kam-
panjer følges retningslinjer for kampanjer.  

 
Annonser trykk

Overskrift til en spennende annonse 
om noe interessant

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod 

usn.no

Ledige stillinger

• Lorem ipsum dolor sit amet
• Fras scelerisque nisl vitae turpis 

interdum maximus
• Pinon pellentesque risus urna
• Iligula vel 

Se usn.no for fullstendig utlysning.

Overskrift til en spennende annonse 
om noe interessant

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea consequat. 

Overskrift til en spennende annonse 
om noe interessant

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici 
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequat.

Overskrift til en 
spennende annonse 
om noe interessant

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat.

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisici elit, sed eius-
mod tempor incidunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex 
ea commodi consequat. Quis aute iure repre-
henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.

En slags kolofon

Her kan vi skrive noe som er trukket ut fra ho-
vedteksten. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
ctetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incid-
unt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. 

usn.no



53USN Visuell identitet: Profilmanual Profilen i bruk: Digitale annonser

Det er utviklet et sett med maler 
og retningslinjer for annonsering 
på digitale flater.

Det er utformet tre hovedretninger for 
annonser, og de skal brukes i forskjellige 
sammenhenger.

Type 1: INFORMASJON 
Denne annonsetypen er informativ og 
utformet for å vekke interesse.

Type 2: ENGASJEMENT
Et mer bildedrevet format ment for å 
engasjere og drive klikk.

Type 3: INNHOLD
Denne annonsen fremstår redaksjonell, 
og skal brukes når interessant innhold 
annonseres, f.eks. forskningsstoff eller 
andre nyheter.

Du trenger Adobe Photoshop for å benytte 
malene. Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp. 

 
Digitale annonser

Type 1:  
INFORMASJON

Type 2:  
ENGASJEMENT

Type 3:  
INNHOLD
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Desktop Mobil

Facebook

Profilen i bruk: Digitale annonser

 
Digitale annonser: INFORMASJON

Informasjonsannonsene er ment 
for å være informative, hvor 
budskapet er i fokus.

Det er to måter å benytte INFO-annonsene 
på. Den ene er for å informere om studier, 
med tilhørende ikon, den andre er å benytte 
ren tekst.

Ved bruk av ren tekst, kan fontstørrelser 
varieres ut fra budskapet og format. 
Informasjonsannonsene kommer med tre 
alternativer til bakgrunn for å gi variasjon i 
uttrykket.

Budskapene bør være informative, slik at 
mottakeren ikke nødvendigvis må klikke på 
annonsen for å ha fått utbytte av den.

Du trenger Adobe Photoshop for å benytte 
malene. Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp. 
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180x500

980x300

320x250

600x600

468x400

580x500

580x400

1200x628

300x250

Desktop Mobil

Facebook

Profilen i bruk: Digitale annonser

Engasjementannonsene skal 
fange oppmerksomhet gjennom 
dramatisk og/eller fengende 
bildebruk.

Her er tekst og bilde i fokus, og en lilla 
forløpning gjør det både lettere å plassere 
tekst og gir bildene en rød tråd.

Fontstørrelse på teksten kan varieres ut fra 
hvor langt budskapet er. Her anbefales det  
å bruke et handlingsutløsende budskap som 
er kort og rett på sak. 

Du trenger Adobe Photoshop for å benytte 
malene. Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp. 

 
Digitale annonser: ENGASJEMENT
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1200x628

300x250

Desktop Mobil

Facebook

Profilen i bruk: Digitale annonser

Innholdsannonsene skal drive 
trafikk til godt innhold på USNs 
eide flater.

Disse annonsene fremstår redaksjonelle,  
og skal ha et nøkternt uttrykk. Overskriften 
er her viktig for å bygge interesse  
(tenk nettavis).

Både bilde og illustrasjon egner seg for 
dette formatet.

Du trenger Adobe Photoshop for å benytte 
malene. Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp. 

 
Digitale annonser: INNHOLD
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Det er utviklet maler for flyere og 
faktaark i A5 og A4. De benyttes  
til kort informasjon om studier, 
programmer eller arrangementer.

Det er lagt inn grafiske mønsterelementer i  
malene. Det er mulig å variere disse og velge 
mønstre og profilfarger som passer til tema 
og innhold. Oppsettet og gridet skal brukes 
slik det er i malen. Det er satt opp tekstmaler 
for ulike teksttyper. Disse skal brukes slik de 
er og ikke endres.

Bilder legges inn for å passe til innhold og 
tema. Bildene skal følge USNs retningslinjer 
for bildestil.

Kontakt kommunikasjon@usn.no
dersom du trenger hjelp til å utforme flyere. 

 
Flyere 

Universitetet i Sørøst-Norge
Videreutdanning

Drammen Norway

Nytt kurs ved HSN våren 2016

Logistikk og innkjøp

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle 
funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter 
både leverandører og kunder. Måtene prosessene gjen-
nomføres på har avgjørende virkning på både  
konkurranseevne og lønnsomhet.

Kurset gir en innføring i Logistikk og Innkjøpsfaget,
og omhandler de fleste aktørene i en forsyningskjede og 
alle faser i forbindelse med innkjøp.

usn.no/videre

Universitetet i Sørøst-Norge
Videreutdanning

Drammen Norway

Nytt kurs ved HSN våren 2016

Logistikk og innkjøp

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle 
funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter 
både leverandører og kunder. Måtene prosessene gjen-
nomføres på har avgjørende virkning på både  
konkurranseevne og lønnsomhet.

Kurset gir en innføring i Logistikk og Innkjøpsfaget,
og omhandler de fleste aktørene i en forsyningskjede og 
alle faser i forbindelse med innkjøp.

usn.no/videre

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed eiusmod tempor 
incidunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quis aute iure repre-
henderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Tittel nivå 2 lorem ipsum dolor
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 

Nytt kurs ved HSN våren 2016

Logistikk og innkjøp

Sed eiusmod tempor 
incidunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 

NAVN ETTERNAVN
STILLING OG BEDRIFT

Mellomtittel
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisici elit, sed 
eiusmod tempor incidunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis

usn.no/videre

Skreddersydde kurs og studietilbud—
Vi skreddersyr løsninger som bidrar til å heve kompetansen og utvikle 

menneskelige ressurser i din virksomhet. Våre fleksible løsninger gir dine 

ansatte mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Sammen gjør vi din 

bedrift bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.Mellomtittel
– Helsefag
– Ledelse- og økonomifag– Barnehage og skole– Samfunnsfag

– Teknologiske- og maritime fag 
Kontakt oss på mail@usn.nousn.no/videre

Brødtekst Maison Neue 9/14. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod 
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quis aute iure reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

TITTEL NIVÅ 1 LOREM IPSUM DOLOR
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, . Excepteur 
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nytt kurs ved HSN våren 2016

Logistikk og innkjøp

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Sed eiusmod tempor incidunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

NAVN ETTERNAVN
STILLING OG BEDRIFT

Mellomtittel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequat. Quis aute iure repre-
henderit in voluptate velit esse cillum 

usn.no/videre

— 
Skreddersydde kurs og studietilbud

Har din virksomhet behov  
for kompetanseheving?

— 
Skreddersydde kurs og studietilbud

Har din virksomhet behov  
for kompetanseheving?

Universitetet i Sørøst-Norge
Skreddersydde kurs og studietilbud
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USNs profil skal brukes i alle film- og 
videoproduksjoner slik at vi fremstår 
som en tydelig avsender av innholdet. 

Ta alltid kontakt med Kommunikasjonsavdelingen  
før du setter i gang et filmprosjekt. USN har avtaler 
med eksterne filmprodusenter. 

Det er utformet tre hovedretninger for film og video, 
og de skal brukes i forskjellige sammenhenger:

Type 1: ANIMASJON
Denne typen filmer og grafikk kan både brukes for 
å forklare og tydeliggjøre informasjon eller å skape 
oppmerksomhet rundt et budskap.

Type 2: PROFILERENDE FILMER
De profilerende filmene skal skape interesse og 
engasjement rundt universitetet, studiene eller 
forskningen. Typiske filmer i denne genren er  
filmer i en rekrutteringskampanje.

Type 3: DOKUMENTARER OG REPORTASJER
Dokumentariske filmer og reportasjer brukes for å 
formidle synspunkter, nyheter, hendelser og faglig 
innhold fra universitetet.

 
Video og film

Type 1: ANIMASJON Type 2: PROFILERENDE Type 3: DOKUMENTARISKE

Anbefalt format for 
Facebook og Instagram:

1/1 FORMAT

Anbefalt format for 
TV, YouTube, Desktop

16/9 FORMAT

Omtrent 70-80% av videovisningene er i dag på mobil. Anbefalt størrelse er 1080x1080 px på 1:1 på Facebook og Instagram 
og 16:9 på TV, YouTube og desktop. 



59USN Visuell identitet: Profilmanual 59Profilen i bruk: Video og film

Merkevarebyggende filmer
Merkevarebyggende filmer formidler budskap og 
historier som bidrar til å posisjonere universitetet 
i tråd med strategien. Filmene tar for seg viktige 
fagområder for universitetet og avsender skal alltid 
være USN overordnet (se eksempel 1).

Filmer fra fagområder, enkeltstudier og studentliv
For studiesøkere er filmer som viser faglig 
innhold og studentliv relevant. Filmene skal 
først og fremst bidra til at søkeren ønsker å finne 
ut mer. Budskapet kan komme fra det enkelte 
studieprogrammet eller fagområdet, men det bør 
komme frem at dette er ett av flere studier du kan 
velge ved universitetet (se eksempel 2). 

USN har åtte campuser med ulike faglige 
tyngdepunkt og særpreg. Film er et godt 
virkemiddel for å vise frem hva de ulike campusene 
kan tilby. Samtidig er det viktig å få frem at de 
enkelte tilbudene er del av et bredt tilbud ved 
universitetet,  og der fag tilbys ved flere campuser 
skal dette komme frem (se eksempel 3). 

Funksjon, budskap og avsender  

Eksempel 1 
Eksempel på merkevarebyggende filmer. Disse filmene tar for seg strategisk 
viktige temaer for universitetet, men budskap og form tilpasses målgruppene. 
Avsender er alltid universitetet overordnet. Dersom det er rekrutteringsfilmer skal 
budskapet «Kunnskap for fremtiden» inkluderes. 

Eksempel 2 
Som avslutning på filmen bør det legges inn en handlingsutløsende oppfordring, 
det kan være en oppfordring til å lese mer eller f. eks. å søke studier. Ved å 
synliggjøre mulighetene ved universitetet øker sjansen for å treffe på den enkelte 
studiesøkerens behov. Dersom det for eksempel lages en film fra et studium eller 
et fagområde på en spesifikk campus, bør det allikevel synliggjøres at det finnes 
et bredt utvalg av slike studier ved USN.  

Eksempel 3
Når vi legger inn beskrivelser og  
titler skal USN eller Universitetet  
i Sørøst-Norge settes sammen med 
campusnavn. 
 
Eksempel på filmtittel:
Kari blir xxxx  på USN campus «xxx».

Eksempel på beskrivelse:
Kari tar xxx utdanningen sin ved 
Universitetet i Sørøst-Norge campus 
«xxx». Hva synes hun er best med 
utdanningen hun tar?

USN logo og webadresse skal stå på 
sluttplakaten på alle USNs filmer.

Søk «fagområde/studie»  
ved USN

Søk «xxx»  
ved «Campusnavn»

En gang trodde man at verden bare hadde  
behov for fem datamaskiner …

Stadig mer søppel havner i havet. Hvordan 
kan vi bidra til endring?

Før trode man at ale skulle kunne fly. Vi er 
ikke helt der enda, men kan vi bli det?
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Informasjonsgrafikk og enklere budskap Historiefortelling gjennom animasjon

Profilen i bruk: Video og film

Animasjoner kan både bidra til å gi enkle 
budskap oppmerksomhet, og samtidig 
være kraftfulle virkemidler når historier 
skal fortelles.  

Animasjonstil
Animasjoner skal benytte USNs illustrasjonsstil og 
være i tråd med den visuelle profilen. Illustrasjonene 
og elementene som er utarbeidet kan settes sammen 
og brukes i animasjoner.

Informasjonsgrafikk og enklere budskap 
Animasjon og interaksjon brukt i infografikk, statistikk 
og forskningsinformasjon kan bidra til å tydeliggjøre 
sammenhenger og budskap.  

Historiefortelling gjennom animasjon
Animasjonene kan også benyttes for å fortelle 
historier. Her er det viktig å ha en god dramaturgi og 
en god oppbygning av innholdet. Denne type filmer vil 
også kreve et godt lydbilde og/eller voice.

Det er laget grunnlagsfiler som inneholder sluttplakat. 
Kontakt kommunikasjon@usn.no dersom du trenger 
hjelp eller har behov for illustrasjoner til bruk i 
animasjon. Du trenger Adobe Photoshop og Adobe 
Illustrator for å benytte illustrasjonene. 

 
Animasjon

Animasjon kan brukes for få fremheve informasjon i 
statistikk og infografikk. 

Eksempel på hvordan animasjoner kan brukes i 
instruksjonsfilmer.

Illustrasjoner og ikoner som brukes i animasjon skal 
utformes i tråd med profilen. Det finnes et bibliotek med 
grunnlagsillustrasjoner og ikoner som kan benyttes.

Det er laget en mal for sluttplakat (outro) som skal benyttes 
i animasjonene.
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Det er laget en mal for supringer  
og teksting. Denne malen kan 
du få ved å ta kontakt med 
kommunikasjon@usn.no

Alle filmer må tekstes.

Klipping og versjonering
Det vil ofte være hensiktsmessig å klippe ulike 
lengdeversjoner av filmene til bruk i ulike kanaler. 

Husk at mange seere faller fra underveis i filmen,  
slik at viktige budskap bør komme frem tidlig.

Grafikk og utsagn kan brukes for å 
trekke frem viktige budskap i filmen.

Det er laget en mal for sluttplakat  
som skal benyttes i alle filmer.

De profilerende filmene skal 
skape interesse og engasjement 
rundt universitetet, studiene eller 
forskningen. 

Film og lyd
De profilerende filmene har et stort nedslagsfelt 
og skal ofte brukes i flere kanaler. Både 
historiefortelling, filming og lyd må derfor holde  
en høy kreativ og teknisk kvalitet. 

Grafikk, supring og tekst
For å understreke budskap og få frem viktige  
poenger i filmen kan tekst og grafikk brukes.   
Alle filmer skal tekstes. Tekstingen kan enten 
gjøres direkte i filmen eller man kan benytte 
kanalenes egne tekstingsmuligheter. Supring  
og teksting skal følge malene som er utviklet.

Det er laget grunnlagsfiler som inneholder 
supring, sluttplakater, samt eksempler på hvordan 
grafikk kan brukes og integreres. Du trenger 
Adobe Premier Pro CC for å bruke malene. Kontakt 
kommunikasjon@usn.no dersom du trenger hjelp. 

Profilerende filmer
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Dokumentariske filmer og reportasjer 
brukes for å formidle synspunkter, 
nyheter, hendelser og faglig innhold  
fra universitetet.
 
Film og lyd
Filming av arrangementer og hendelser kan bidra 
til at potensielle studenter og samarbeidspartnere 
får et bedre innblikk i det faglige og sosiale livet 
ved institusjonen. På samme måte kan filmatiserte 
intervjuer skape større engasjement rundt temaer.
Den tekniske kvaliteten bør være god, men det 
er ikke samme høye krav som på de profilerende 
filmene.  

Supring og tekst
Alle filmer skal tekstes. Tekstingen kan enten gjøres 
direkte i filmen eller man kan benytte kanalenes 
egne tekstingsmuligheter. Supring og teksting skal 
følge malene som er utviklet.

Det er laget grunnlagsfiler som inneholder 
avsendermerking, supring og sluttplakat. Du trenger 
Adobe Premier Pro CC for å bruke malene. Kontakt 
kommunikasjon@usn.no dersom du trenger hjelp. 

Dokumentariske filmer og reportasjer

Eksempel på dokumentarisk film som viser campus for 
potensielle studenter.

Eksempel på filmatisering av intervju. Alle filmer skal 
tekstes.

Det er laget en mal for sluttplakat (outro) som skal benyttes 
på alle filmer.

Eksempel på filmatisering av studieinnhold og faglig 
aktivitet.
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Utstilling og roll-up

Universitetet deltar i ulike  
arrangementer hvor det kan være 
behov for roll-up, bannere og 
plakater. Det derfor laget maler for 
roll-ups som dekker ulike behov. 

Roll-ups
En roll-up bør ikke inneholde for mye infor-
masjon. Før budskap og tekst utarbeides, 
bør man derfor tenke over hvor roll-upen 
skal plasseres, og om materiellet skal gjen-
brukes senere. Det skal ikke tilføres fonter, 
farger eller mønstre utover det som ligger i 
roll-up malen.

Eksemplene her viser informasjonsroll-up 
hvor innholdet kan være lister av studier  
eller annen informasjon som må komme 
godt frem, profilerende roll-up hvor for-
målet er å markere USN som aktør, og roll-up 
hvor formålet er å fungere som en markør 
av et enkelt fag, arrangement eller møte. En 
profilerende roll-up kan med fordel brukes 
sammen en informativ roll-up.

Malene er laget for roll-up i 85 cm x 200 cm, 
hvor 20 cm forsvinner ned i foten. 

Informativ roll-up Profilerende roll-up Roll-up for
arrangementer 
arrangementer
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Det er utformet flagg for  
å profilere universitetet.

Farger og dekor
I utforming av flagg skal hovedfargene lilla 
og grønn benyttes. Det kan legges inn en 
lett dekor ved å bruke de faste mønstrene 
og elementene i profilen. Det er viktig at ikke 
elementene konkurrerer med logoen, som er 
det viktigste elementet i flagget.

Logoen settes negativ på farget bakgrunn. 
På flagg benyttes alternativt oppsett av 
navnetrekk eller kun logo for å sikre god 
synlighet.

Flagg
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Universitetet deler ut en rekke 
gaver og profilartikler. Disse skal 
ha god kvalitet og nytteverdi.

Merking og profilering
Profilerings- og gaveartikler som lages for 
USN skal merkes med USNs logo. Logoen 
kan trykkes, preges eller broderes, avhengig 
av produkt. 

Logoen kan brukes i sort eller i hvitt. I tillegg 
til logo kan USNs dekorelementer og mønstre 
brukes.

usn.no settes på som kontaktinformasjon 
der det er naturlig.

Proilartikler skal oppfylle miljø sertifiserings-
krav og etisk handel.

 
Profil- og gaveartikler
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Det er utviklet et fast design og 
oppsett for adgangskort. 

 
Adgangskort
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Fasadeskilt

USNs skilting og interiør skal  
reflektere den visuelle profilen  
og er med på å binde de ulike 
campusene sammen og signal-
isere en helhet. Det er utviklet 
egne retnings linjer for hvordan 
fasade skiltene skal utformes. 

Logobruk
På skilting brukes logoen uten navnetrekk. 
Fullt navn på universitetet kan fremkomme i 
informasjon under.

Materialbruk og utforming
Fasadeskiltenes plassering og materialer må 
tilpasses den enkelte fasade slik at god les-
barhet og estetikk ivaretas. Som hovedregel 
gjelder følgende prinsipper
– Frittstående bokstaver i rustfritt stål –  

15 mm tykkelse (massivt)
– Alternativ utforming: Frittstående bokstaver 

i rustfritt stål  – 5 mm med dybdeprofil på  
3 cm (hule bokstaver)

– Lys: Mulighet for hvitt baklys på  
bokstavene. Må tilpasses omgivelser  
og evt. annen belysning. 
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Informasjonsskilt

USNs skilting og interiør skal  
reflektere den visuelle profilen og 
er med på å binde de ulike cam-
pusene sammen og signalisere 
en helhet. Det er utviklet egne 
retnings linjer for hvordan infor-
masjonsskiltene skal utformes. 

Logobruk
På informasjonsskilt brukes logoen uten 
navnetrekk. Fullt navn på universitetet kan 
fremkomme i informasjon under.

Typografi
Til informasjon på skiltene brukes Maison 
Neue. Det skal ikke brukes andre fonter  
enn dette på informasjonsskiltene. 

Materialbruk og utforming
Rammer og flater skal være i solide materi-
aler, stålprofiler i rammeverk og med lakkert 
eller foliert aluminium på de større flatene. 
Tekst og informasjon skal være utskåret i 
matt hvit eller grå folie. 

Eksempel på informasjonsskilt. Eksempel på pylonskilt.

Informasjon

Administrasjon

Auditorium A

Auditorium B

Bibliotek

Lesesal

Institutt for mikro- og nanoteknologi

Avdeling for bioteknologisk forskning

Senter for optometristudier

1

2

�

�

3

4

258

309

412

Hovedbygning

Resepsjon

Administrasjon

Bygg A

Bygg B

Auditorier

Idrettsanlegg

Parkering

�

�

�

�

�

�

�

�

Informasjon

Administrasjon

Auditorium A

Auditorium B

Bibliotek

Lesesal

Lærer, lektor og pedagogikk

Helse- og sosialfag 

Optometri

Ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT

 

1

2

�

�

3

4

258

309

412

502

Maritime studier

Realfag, natur og miljø

Jus og samfunnsfag

Økonomi, ledelse og innovasjon

Idrett, kroppsøving og friluftsliv

Språk, kultur og historie

Kunst, design og musikk

Folkemusikk og tradisjonskunst

Institutt for mikro- og nanoteknologi

Avdeling for bioteknologisk forskning

Senter for optometristudier

Outdoor Education and Experiential 

Learning

Informasjonssystemer og IT-ledelse

Vitensenteret

Teknologilab

Medialab

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

C1

C2

D1

D2

D3

D4

D5

E1

E2

E3

Universitetet i Sørøst-Norge
Campus Kongsberg

USN Oversiktsskilt USN Pylonskilt, innendørs USN Pylonskilt, utendørs
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Dør- og veggskilt

Auditorium og konferanserom
Bibliotek og innovatorium
Vitensenteret



	
�

Auditorium og konferanserom
Bibliotek og innovatorium
Vitensenteret

P 38

P 38
Auditorium og konferanserom
Bibliotek og innovatorium
Vitensenteret



	
�

Auditorium og konferanserom

Bibliotek og innovatorium

Vitensenteret



	
�

5. Etasje | 4th floor

Laboratorier C405 - C415

Senter for internasjonalisering

Medieavdeling

�
 


4. Etasje | 3rd floor

Studieveileder

Administrasjon

Samfunnsavdeling

�
�



3. Etasje | 2nd floor

Lesesaler

Auditorium A201-A209

IT-lab

�
	
	

2. Etasje | 1st floor

Informasjonssenter

Studentparlamentet

Lesesaler

�
�
�

1. Etasje | Ground floor

Campus Kongsberg

Auditorium og konferanserom
Bibliotek og innovatorium
Vitensenteret



	
�

Auditorium og konferanserom
Bibliotek og innovatorium
Vitensenteret

P 38

P 38
Auditorium og konferanserom
Bibliotek og innovatorium
Vitensenteret



	
�

Auditorium og konferanserom

Bibliotek og innovatorium

Vitensenteret



	
�

5. Etasje | 4th floor

Laboratorier C405 - C415

Senter for internasjonalisering

Medieavdeling

�
 


4. Etasje | 3rd floor

Studieveileder

Administrasjon

Samfunnsavdeling

�
�



3. Etasje | 2nd floor

Lesesaler

Auditorium A201-A209

IT-lab

�
	
	

2. Etasje | 1st floor

Informasjonssenter

Studentparlamentet

Lesesaler

�
�
�

1. Etasje | Ground floor

Campus Kongsberg

Folie eller lakk 
tilsvarende:
PMS 2332 U
CMYK 
27/10/10/50
RGB 140/150/150
#8C9696

Logo settes i foile 
tilsvarende: 
PMS 876 / Kobber

Elementer, piler 
og ikoner settes i 
foile tilsvarende: 
PMS 2369 U
CMYK 82/62/0/0
RGB 70/70/165
#4646A5

Informasjon settes i Maison Neue Light,  
Regular og Medium

Streker settes i 
foile tilsvarende: 
PMS 2400 U
CMYK 85/0/48/0
RGB 59/175/162
#3BAFA2

Ikoner og  
informasjonsgrafikk 
Grafikk og ikoner skal 
utvikles i tråd med  
retningslinjene i  
profilen. Se side 23.
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Dørskilt

Logobruk
På informasjonsskilt brukes logoen uten navnetrekk. 
Fullt navn på universitetet kan fremkomme i infor- 
masjon under.

Typografi
Til informasjon på skiltene brukes Maison Neue. 
Det skal ikke bruke andre fonter enn dette på 
informasjons skiltene. 

Materialbruk og utforming
Nye skilt er tenkt produsert i tre eller akryl, med lett 
avrunding på hjørner. Kanten på skiltene skal farges 
med lilla profilfarge, slik at de blir godt synlige mot 
vegger og dører og vil bidra til at det blir enkelt  
å finne skiltinformasjon på de ulike campus. 

Logo i kobber, tekst i sort, skillestrek i grønt.
Bakgrunn i lys grå.  For eksisterende dørskilt o.l.  
anbefales det å fortrykke ark med logo i kobber  
(PMS 876).

Oppdatering av eksisterende skilt i ny profil
Der det finnes eksisterende skiltsystemer som skal 
brukes, skal retningslinjer for oppsett og typografi 
følges når skiltene refolieres. Nytt skiltprogram blir 
utarbeidet 2018.

Seksjon for internasjonalisering
——

Heidi Tovsrud Knutsen Etternavn
Leder

Seksjon for internasjonalisering 
——
Heidi Tovsrud Knutsen Etternavn
Leder

Seksjon for internasjonalisering
——

Heidi Tovsrud Knutsen Etternavn
Leder

Seksjon for internasjonalisering 
——
Heidi Tovsrud Knutsen Etternavn
Leder

Bakplate settes i 
plate tilsvarende:
PMS 2369 U
CMYK 82/62/0/0
RGB 70/70/165
#4646A5

Informasjon settes i Maison Neue Light,  
Regular og Medium

Streker settes i 
foile tilsvarende: 
PMS 2400 U
CMYK 85/0/48/0
RGB 59/175/162
#3BAFA2

Logo settes i foile 
tilsvarende: 
PMS 876 / Kobber
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Dør og veggskilt, infoskilt
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Interiør

På foliering bør USNs mønstre 
benyttes for skjerming og dekor. 
Det anbefales frostet folie med 
utskåret mønster.

Mønsteret skjæres ut i frostet/ sandblåst 
folie i hvitt transparent. 

Det er utarbeidet originaler for folie som kan 
benyttes og tilpasses ulike flater. 

Fullversjon av foliedekor er et bånd med 
118,5 cm høyde og 10 m lengde, som kan 
fordeles og plasseres etter behov.
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Interiør

Forenklet versjon av foliedekor  
er utviklet for merking av glass-
dører iht. universell utforming.

Mønsteret skjæres ut i frostet/ sandblåst folie 
i hvitt transparent. Originalene finnes som 
3 ulike bånd med 20 cm høyde og 10 m  
lengde. Man kan velge ulike utsnitt og sette 
sammen etter ønske og behov.

Ved foliedekor på og ved siden av dører 
og inngangsparti, anbefales plassering av 
foliefelt som vist i illustrasjonen. Øvre felt 
plasseres med senter 150 cm over bakken, 
nedre felt med senter 90 cm over bakken.

15
0 

cm

90
 c

m
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Interiør

Forenklet versjon av foliedekor  
er utviklet for merking av vinduer 
og glassdører iht. universell  
utforming.

Mønsteret skjæres ut i frostet/ sandblåst 
folie i hvitt transparent. 

Folien finnes i full høyde på på 118,5 cm x 
10 m lengde og i 2 mindre varianter, hver av 
dem på 59,25 cm høyde x 10 m lengde.

De er laget for å kunne velge flere ulike  
utsnitt fra den totale bredden, slik at det blir 
god variasjon. 
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75USN Visuell identitet: Profilmanual Profilen i bruk: Bildekor

På USNs biler bør logo og nett-
adresse folieres med enten sort 
eller hvit folie, avhengig av farge 
på bilen. Mønster folieres i lilla 
eller lys grå, avhengig av farge  
på bilen.

Bildekor/ merking
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Dersom du har spørsmål om profil eller maler kan du kontakte:
kommunikasjon@usn.no


