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Styret ber styreleder be om bistand fra Helse Sør-Øst RHF til å utarbeide en logo ved hjelp
fra firmaet Melkeveien Design AS.
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Styreleder
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1.

Hva saken gjelder

Som en del av etableringen av Sykehusinnkjøp HF utvikles det en logo for selskapet i tråd med
det nasjonale logoprogrammet.

2.
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
I etableringen av Sykehusinnkjøp HF vil det være viktig å sikre at logo og profil er innenfor det
nasjonale profilprogram for helseforetakene vedtatt av Helse- og omsorgsdepartmentet.
Hovedbegrunnelse for det nasjonale profilprogrammet er at de regionale helseforetakene og
helseforetakene skal ha en enhetlig profilering. Dette har informasjonsverdi for pasienter,
pårørende og andre samarbeidsparter, og signaliserer en offentlig eid, finansiert og
sammenhengende spesialisthelsetjeneste og enhetlig profilering synliggjør felles identitet og
tilhørighet for spesialisthelsetjenesten.
Melkeveien Designkontor AS har god kompetanse i det nasjonale profilprogrammet og har
utarbeidet flere logoer, også til felles eide selskaper. Medarbeidere i Melkeveien Designkontor AS
har solid kompetanse når det gjelder de norske helseforetakene, med over 14 års erfaring med
oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet og for de ulike helseregionene.
Sykehusinnkjøp HF vil kunne benytte seg av Helse Sør-Øst gjeldende rammeavtale da omfang av
avtalen er beskrevet slik:
“Alle helseforetak i Helse Sør-Øst, samt selskaper/prosjekter eid av Helse Sør-Øst RHF skal
kunne gjøre avrop på denne rammeavtale”
Melkeveien Design AS vil levere logoen i alle de vanligste filformatene samt PPT-mal og
visittkortoppsett. Kostnadsoverslag er kr. 15 000,-

3.

Anbefaling

Helse Sør-Øst RHF benytter seg av gjeldende rammeavtale med Melkeveien Designkontor AS og
ber om at leverandøren utvikler en logo for Sykehusinnkjøp i tråd med det nasjonale
logoprogrammet.

Trykte vedlegg:
 Logoer fra Nasjonal IKT og Sykehusbygg HF
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