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Vår logotyp

Logotypen är vår gemensamma
främsta identitetsbärare och
avsändarsymbol. Den bidrar till att
ge oss legitimitet och fungerar som
garant för det vi säger och gör.

Ett konsekvent och tydligt
användande av logotypen ökar
igenkänningsfaktorn och stärker
bilden av oss som en seriös och
trovärdig organisation. Därför finns
det några få och enkla regler vi ska
hålla oss till då vi producerar och
publicerar olika typer av material.

Reglerna omfattar bland annat
logotypens färger, storlek samt dess
frizon till annan information på den
yta där logotypen förekommer.

Den här logotypen använder vi
då alla regionala cancercentrum
tillsammans agerar avsändare,
och då samverkansgruppen RCC  
i samverkan gör det.
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Varianter Friyta

Minsta storlek

Det finns sex regionala logotyper.  
De regionala logotyperna ska alltid  
följa samma regelverk som gäller  
för Regionala cancercentrum i
samverkans logotyp.

För att logotypen ska framgå tydligt även
tillsammans med annan grafik eller logotyper
har den en bestämd friyta. Här får inget annat
placeras. Friytan bygger på storleken av 
bokstaven R i logotypen.

Logotypen kan användas i storlekar
ner till en bredd av cirka 20 mm.

Minsta storlek = 20 mm
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Logotyp för fyrfärgstryck

Dessa logotyper används för produktion
av de flesta typer av trycksaker som ska
tryckas på ett tryckeri.

Då logotypen ska placeras på en
färgplatta ska den för att ge god  
kontrast och läsbarhet vara:

• Vit då färgmättnaden är lika med  
eller högre än 60 procent.

• Svart då färgmättnaden är lägre  
än 60 procent.

RCC_cmyk.eps

RCC_vit.eps

RCC_svart.eps

Den här logotypen används bara när  
det inte är lämpligt att trycka i färg.

De regionala logotyperna följer
samma system för filnamnen som
RCC i samverkans men med
respektive region i filnamnet:

RCC_Vast_cmyk.eps
RCC_Syd_cmyk.eps
RCC_Norr_cmyk.eps
RCC_UppOre_cmyk.eps
RCC_Sydost_cmyk.eps
RCC_SthlmGot_cmyk.eps
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Logotyp för pantonetryck

Dessa logotyper används för tryck  
med offsettryck eller screentryck på
tryckeri, exempelvis profilmaterial.

Bestruket papper: RCC_pms_c.eps
Obestruket papper: RCC_pms_u.eps

De regionala logotyperna följer
samma system för filnamnen som
RCC i samverkans men med
respektive region i filnamnet:

RCC_Vast_pms.eps
RCC_Syd_pms.eps
RCC_Norr_pms.eps
RCC_UppOre_pms.eps
RCC_Sydost_pms.eps
RCC_SthlmGot_pms.eps

RCC_vit.eps

RCC_svart.eps

Den här logotypen används bara när  
det inte är lämpligt att trycka i färg.



Logotyp för webb

Dessa logotyper är i formaten 
jpg och png. De används när du gör  
webb- eller skärmpublikationer.

RCC_RGB.jpg
RCC_RGB.png

De regionala logotyperna följer
samma system för filnamnen 
som RCC i samverkans men med 
respektive region i filnamnet:

RCC_Vast_RGB.jpg
RCC_Syd_RGB.jpg
RCC_Norr_RGB.jpg
RCC_UppOre_RGB.jpg
RCC_Sydost_RGB.jpg
RCC_SthlmGot_RGB.jpg
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Logotyp för kontorsbruk
Logotyper i formatet png för  
PowerPoint och Word.

För Word och Powerpoint : RCC_office_rgb.png

För Word och Powerpoint : RCC_office_svart.png

Den här logotypen används bara när  
det inte är lämpligt att trycka i färg.

De regionala logotyperna följer
samma system för filnamnen 
som RCC i samverkans men med 
respektive region i filnamnet:

RCC_Vast_office.png
RCC_Syd_office.png
RCC_Norr_office.png
RCC_UppOre_office.png
RCC_Sydost_office.png
RCC_SthlmGot_office.png
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Logotypfärger

Regionala Cancercentrums logotyp  
består av följande färger: Blå, orange,  
svart och vit.

Cmyk 100/0/0/0
PMS Process cyan C
PMS Process cyan U

RGB 0/179/246
HTML 00b3f6

Cmyk 0/0/0/100
PMS Process Black

RGB 0/0/0
HTML 000000

Cmyk 0/0/0/0
RGB 255255/255

HTML ffffff

Cmyk 0/35/100/0
PMS 137 C
PMS 123 U

RGB 255/177/23
HTML ffb117
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Bakgrund

Logotypen kan placeras på både vita och
färgade ytor. Viktigt är dock att den alltid
kontrasterar tydligt mot underlaget.
 
Vi använder gärna vår logotypbård.  
Det underlättar då vill vara tydliga med att  
det är vi som är avsändare trots brokiga  
eller oroliga bakgrunder.

Bra exempel: Logotypen kontrasterar bakgrunden och syns därför tydligt.

Dåligt exempel: Logotypen kontrasterar dåligt och blir otydlig.
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Förbjudet

Vår logotyp är unik. Det betyder att vi
inte ska skapa egna versioner, med
liknande form eller bokstäver. Den får
inte heller manipuleras formmässigt  
på något sätt.

Vi använder inte heller vårt märke, det  
vill säga de båda färgade C:na, utan att
något av namnen finns med.

Favicon för webben, symbolen för
RCCs mobilapp och i sociala medier 
utgör dock de tre enda undantagen 
från denna regel.

Pressa aldrig ihop eller drag ut logotypen. Återskapa aldrig logotypen av andra typsnitt.

Addera inte effekter, såsom t ex skugga.

Addera aldrig ytterligare en symbol/logotyp i logotypen.

Addera aldrig till text i logotypen. Ändra aldrig färgerna i logotypen.

Förändra aldrig storleken på enstaka delar.

REGIONALA 
CANCERCENTRUM
I SAMVERKAN

KONFERENS 2016 
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Vårt mönster – ett profilskapande och 
identitetsbärande grafiskt element

Mönstret utgår ifrån de båda cirkelformade
C:na i vår logotyp och våra två huvudfärger.
De gula cirklarna i mönstret symboliserar
de sex regionala cancercentrumen; Norr,
Stockholm Gotland, Syd, Sydöst, Uppsala
Örebro och Väst.

Mönstret ska spegla att det är sex
verksamheter som dels verkar inom olika
regioner, dels samarbetar nationellt mot
gemensamma mål genom RCC i
Samverkan.

Mönstret kan användas på olika sätt och  
i olika sammanhang. I grundutförandet
finns alltid våra sex gula cirklar med.
Beroende på hur och vart mönstret ska
användas så måste inte alltid alla cirklar
vara synliga (se sid 17).

Det är dock bra om någon av de gula
cirklarna finns med helt eller delvis i alla
sammanhang där det är möjligt.

I vår avsändarbård med grundmönstret är  
det av utrymmesskäl ingen gul prick med.
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Identitetstypsnitt

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Roboto - Rubriktypsnitt

Garamond - Brödtext

Alternativ för kortare texter som t ex ingresser. 
Används som Bold & Regular.

Huvudtypsnitt för längre brödtext. 
Används som Regular, Italic, Bold & Bold Italic.

Typografin gör det lättare att känna
igen RCC som avsändare. Vi arbetar
med två uppsättningar typsnitt som
vi arbetar med konsekvent.

Roboto finns inte som standard i alla
datorer, så det använder vi endast
som rubriktypsnitt och för kortare
textavsnitt då vi producerar saker
som ska layoutas och tryckas.

För längre brödtexter använder vi
typsnittet Garamond.

Roboto använder vi även på vår
webbplats, vilket ytterligare stärker
igenkänningsfaktorn.
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Vardagstypsnitt

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Arial - Rubriktypsnitt

Garamond - Brödtext

Alternativ för kortare texter som  
t ex ingresser. Används som Bold & Regular.

Huvudtypsnitt för längre brödtext. 
Används som Regular, Italic, Bold & Bold Italic.

Typsnittet Arial finns i alla datorer.
Därför använder vi det som
rubriktypsnitt när vi själva producerar
material i Office- och andra program.

Till brödtext använder vi även i dessa
sammanhang Garamond.
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Våra färger

Färgerna är en viktig del av den grafiska
profilen och utgörs dels av våra
huvudfärger, som är hämtade från vår
logotyp, dels av fyra komplementfärger.
Alla färger kan även användas i 80, 60,
40 eller 20 procent.

Huvudfärger

Komplementfärger

Cmyk 100/0/0/0
PMS Process cyan C
PMS Process cyan U

RGB 0/179/246
HTML 00b3f6

Cmyk 100/70/15/0
PMS 7686 C
PMS 7687 U

RGB 0/80/146
HTML 005092

Cmyk 90/0/100/0
PMS 347 C
PMS 355 U

RGB 25/151/93
HTML 19975d

Cmyk 0/80/30/0
PMS 205 C
PMS 205 U

RGB 229/98/132
HTML e56284

Cmyk 0/5/10/50
PMS Warm Grey 6 C
PMS Warm Grey 7 U
RGB 162/155/150

HTML a29b96

Cmyk 0/35/100/0
PMS 137 C
PMS 123 U

RGB 255/177/23
HTML ffb117

80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20%

80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20%80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20%

fbefd6

dbebd8

ecbf4f

42ae5b

f1cf7e

84c284

e6ae19 

b2d7af

d4edfc00b1eb 5bc5f1 a1daf8

426aa4 768bba a5afd2 d2d6e9 eceae8b1aca6 c5c1bc d9d6d3 fbe2e5ee7c93 f3a1ae f7c3ca
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Användning av våra 
komplementfärger
De fyra komplementfärgerna använder vi  
för att förtydliga, variera eller lätta upp den
grafiska formen, t.ex. till färgfält, bakgrunder
eller andra grafiska element.

Tänk på att använda vårt grundmönster i
sammanhang där det är lämpligt och på ett
sätt som säkrar läsbarheten. Om vår logotyp
eller en text placeras ovanpå någon av
komplementfärgerna ska resultatet ge god
kontrast och läsbarhet.

Logotypen eller texten ska vara vit då den
färgade bakgrunden har en färgmättnad  
som är 60 % eller högre.

Logotypen eller texten ska vara svart  
då färgfältet har en färgmättnad som  
är 40 % eller lägre.

Rubrik här

Faktaruta text här Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor adincididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim adminim  
veniam, is quis nostrud exercitation ulla-
mco. Baksida bröd orem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor ad incididunt ut labore  
et dolore magna aliqua.

Faktaruta text här Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor adincididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim adminim  
veniam, is quis nostrud exercitation 
ullamco. Baksida bröd orem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor ad incididunt ut labore  
et dolore magna aliqua.

Faktarutor

InformationscirklarGrafiska element

Diagram

! ?

Rubrik här

Läs mer på
cancercentrum.se

TÄNK PÅ! Man kan lägga texten negativ mot alla  
våra färger. Tänk bara på att inte göra texten för liten. 
Då är det bättre att använda alternativet till höger.
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Extra komplementfärger  
för grafer och diagram
I kvalitetsregister- och andra statistiska 
sammanhang räcker våra huvud- och  
komplementfärger ibland inte till.  
En palett med ytterligare fem färger finns 
därför framtagen, som i första hand ska 
användas som extra komplementfärger  
i grafer och diagram. För att stärka  
profileringen och öka igenkänningsfaktorn 
ska våra huvud- och fyra komplement- 
färger användas i andra sammanhang  
i så stor utsträckning som möjligt.

HTML 00b3f6

HTML 66cccc

HTML 005092

HTML 7f3705

HTML 19975d

HTML 7c458a

HTML e56284

HTML 95bf5d

HTML ffb117

HTML db5524

Huvud- och  
komplementfärger

Extra 
komplementfärger

16
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Våra bilder

Valet av bilder och illustrationer bidrar i stor utsträckning till att skapa vår  
identitet och grafiska profil. Ett grundkrav är att de bilder vi använder är av  
god kvalitet både tekniskt och innehållsmässigt. Ofta vill man att bilderna  
ansluter till och förstärker textens budskap och innehåll, ibland väljer man  
ett bildtema som snarare förmedlar en känsla eller stämning. 

•  Glädje
•  Frid/lugn
•  Trygghet/omhändertagande/möte
•  Samverkan
•  Allvar/eftertanke/reflektion
•  Patient och närståendeperspektiv

Våra vårdbilder ska kunna förknippas med RCCs verksamhet och värde- 
ringar. Vi använder gärna bilder från vård- och omsorgsverksamheter och 
gärna från autentiska miljöer med medarbetare i respektive region.  
Vi strävar även efter att bilderna speglar jämlikhet, jämställdhet och  
mångfald.  

Bilder från vårdsituationer får inte ha motiv som strider mot patientsäker-
hetsrutiner. Om vårdpersonal är med på bilderna gäller därför följande:

•  Långt hår ska vara uppsatt.
•  Arbetskläder ska vara kortärmade.
•  Ringar, klockor eller armband får inte förekomma.
•  Halsband och örhängen (om de förekommer) får inte hänga ner i arbetsfältet.
•  Naglar ska vara kortklippta och omålade.

RCCs bilder ska gärna vara täta och känsloväckande och ska  
kunna förknippas med RCCs verksamhet och värderingar.

•  Hopp 
•  Kamp
•  Styrka
•  Framtidstro
•  Närhet
•  Utveckling

Det finns lagar och regler för hur bilder får användas som måste följas. Ofta krävs  
tillstånd från fotografen eller upphovsrättsinnehavaren samt ett medgivande från 
de personer som finns med i bilden. Innan du använder en bild, se alltid till att ta reda 
på vilka rättigheter som gäller för bilden.
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Avsändarbård och dess användning

Avståndet här utgår från  
höjden på vår symbol.

Avståndet här motsvarar
bokstavshöjden i logotypen.

Avsändarbården är en viktig del av vår
identitetsskapande grafiska profil. Den finns  
i ett antal varianter och bör användas i alla
sammanhang där det är möjligt och praktiskt.

Beroende på sammanhang och målgrupp
väljer vi om RCC ska stå som ensam
avsändare eller om de ingående
landstingens/regionernas logotyper också
ska vara med.

Enligt en överenskommelse med landstingen
ska inte RCC stå som avsändare av material
eller budskap som är direkt riktade till
patienter, närstående eller allmänheten,  
även om RCC är den som producerar eller
publicerar materialet.

Information som riktar sig till patienter,
närstående och allmänhet ska som
grundregel ha landstinget, regionen och/
eller 1177 Vårdguiden som avsändare.

Om avsteg ska göras från ovanstående
överenskommelse och grundregel ska
särskild överenskommelse om detta träffas
med berörda landsting och regioner.
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Tillämpning av bården

RCC är avsändare i samverkan med en eller flera landsting.

RCC är avsändare i samverkan med en eller flera landsting, ihop med en så kallad boilerplate *

Vårt mönster används i bården om den ligger mot en ljus bakgrund. 

Endast RCC är avsändare.

RCC är avsändare tillsammans med en jämnbördig samarbetspartner.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsam-
mans med och för alla berörda; patienter, närstående och vårdgivare.
Tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.

Vår bård finns i olika varianter
beroende på vart den ska användas.

Den finns med bakgrundsfärgen vit, grå
och blå. Den gråa varianten används mot
ljusa bakgrunder där vi vill att avsändaren
ska vara lite mer nertonad. Som t.ex.
inlagan på en powerpoint.

Vid A4 och A5-format är vår bård 17 mm hög.

*Boilerplate = liten textplatta med en kort
och koncis avsändarbeskrivning.
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Skrivtecken som 
grafiska element

!?”
Ibland vill eller kan man inte använda
bilder för att illustrera en text. Då kan
man använda dessa skrivtecken för
att lätta upp eller förtydliga något.
Skrivtecknen är gjorda med
typsnittet Garamond och kan
användas i alla våra färger och  
i valfri storlek.
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Tillämpning fram- & baksida

Baksida rubrik här
Baksida bröd a här Lorem ipsum dolor sit 
amet,consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor adincididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim adminim  
veniam, is quis nostrud exercitation 
ullamco. Baksida bröd orem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor ad incididunt ut labore  
et dolore magna aliqua.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda; patienter, närstående och vårdgivare. Tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.

November 2016

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården

November 2016

Rubrik
Underrubrik

Rubrik
Underrubrik

Så här kan våra fram- och baksidor se
ut när vi gör olika rapporter, broschyrer 
eller andra publikationer som inte kommer 
ut årligen i serier. Med vårt mönster eller 
med en fotografisk bild.

Rubrik
Underrubrik
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Tillämpning rapport

Så här ser framsidorna ut för de  
tre viktigaste produkterna som RCC
producerar inom ramen för uppdraget
med samlat kunskapsstöd på nationell
och regional nivå; vårdprogram,
standardiserade vårdförlopp och
årsrapporter från de nationella
kvalitetsregistren. Tre serieprodukter
som tydligt hänger ihop men som
också går att särskilja från varandra
valet av komplementfärgerna.

Nationellt vårdprogram: 
Grön 100 %
Regional tillämpning nationellt vårdprogram: 
Grön 60 %
Nationell årsrapport kvalitetsregister:
Blå 100 %
Regional årsrapport kvalitetsregister:
Blå 60 %
Standardiserat vårdförlopp:  
Röd 100 %

XXXXXXcancer
Nationellt vårdprogram

XXXXXXcancer
Årsrapport nationellt kvalitetsregister

XXXXXXcancer
Regional kvalitetsregisterrapport

November 2016
Versionsuppgifter

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården

XXXXXXcancer
Regional tillämpning av  
nationellt vårdprogram

November 2016
Versionsuppgifter

XXXXXXcancer
Standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella 
samverkansgrupp inom cancersjukvården

November 2016
Versionsuppgifter

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården

November 2016
Versionsuppgifter

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården

November 2016
Versionsuppgifter

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården
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Tillämpning powerpoint

Rubrik
Lorem ipsum dolor sit 
amet, minim in consectetur 
adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt.

Rubrik
Lorem ipsum dolor sit 
amet, minim in consectetur 
adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt. !

Tack!

Exempel första sida.

Exempel inlaga.

Exempel baksida.

XXXXXXcancer
Årsrapport från Nationella XXXXXX

XXXXXXcancer
Årsrapport från Nationella XXXXXX

I inlagan använder vi vår gråa bård 
(20% svart) som inte tar så mycket 
uppmärksamhet. Vi lägger också 
bården längst ner för att ge så 
mycket plats som möjligt.

160428, Årsrapport från Nationella xxxxx 160428, Årsrapport från Nationella xxxxx
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Tillämpning annonser

Brödtext här. Lorem ipsum dolor sit amet, 
minim in consectetur adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. eiusmod tempor incididunt ut. 
Lorem ipsum dolor sit amet, minim in consec-
tetur adipisicing elit, sed domis eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
eiusmod tempor incididunt ut.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancer-
vård tillsammans med och för alla berörda; patienter, 
närstående och vårdgivare.Tillsammans för patienten, 
hela vägen genom cancervården.

Huvudrubrik här
lorem ipsum dolor

Huvudrubrik här
lorem ipsum dolor
Brödtext här. Lorem ipsum dolor sit amet, 
minim in consectetur adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. eiusmod tempor incididunt ut. 
Lorem ipsum dolor sit amet, minim in consec-
tetur adipisicing elit, sed domis eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
eiusmod tempor incididunt ut.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancer-
vård tillsammans med och för alla berörda; patienter, 
närstående och vårdgivare.Tillsammans för patienten, 
hela vägen genom cancervården.

Huvudrubrik här
lorem ipsum dolor
Brödtext här. Lorem ipsum dolor sit amet, 
minim in consectetur adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. eiusmod tempor incididunt ut. 
Lorem ipsum dolor sit amet, minim in consec-
tetur adipisicing elit, sed domis eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
eiusmod tempor incididunt ut.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancer-
vård tillsammans med och för alla berörda; patienter, 
närstående och vårdgivare.Tillsammans för patienten, 
hela vägen genom cancervården.

Exempel på stående annonser.

Exempel på liggande annonser.

Huvudrubrik här
lorem ipsum dolor
Brödtext här. Lorem ipsum dolor sit amet, 
minim in consectetur adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. eiusmod tempor incididunt ut. 
Lorem ipsum dolor sit amet, minim in consec-
tetur adipisicing elit, sed domis eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
eiusmod tempor incididunt ut.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancer-
vård tillsammans med och för alla berörda; patienter, 
närstående och vårdgivare.Tillsammans för patienten, 
hela vägen genom cancervården.

Huvudrubrik här
lorem ipsum dolor
Brödtext här. Lorem ipsum dolor sit amet, 
minim in consectetur adipisicing elit, sed domis 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. eiusmod tempor incididunt ut. 
Lorem ipsum dolor sit amet, minim in consec-
tetur adipisicing elit, sed domis eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
eiusmod tempor incididunt ut.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancer-
vård tillsammans med och för alla berörda; patienter, 
närstående och vårdgivare.Tillsammans för patienten, 
hela vägen genom cancervården.

När det passar kan man även 
placera rubriken i mönstret.
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Tillämpning roll-up

Beskrivningar av dosering och kombi-
nationer av antitumorala läkemedel – en 
nödvändig del av kvalitets- och patient-
säkerhetsarbetet 

Basfakta – de viktigaste medicinska och 
farmaceutiska uppgifterna

Tas fram och fastställs av representanter 
från nationella vårdprogramgrupperna

Är tillgängliga på webben och kan hämtas 
hem till ordinationssystemen via xml-filer.

Nationella 
läkemedelsregimer 
i cancervården

cancercentrum.se

På en normal roll-up 
(850 x 2000/2200 mm) 
är vår bård 190 mm hög.
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Mallar & konceptförslag

Mallar       Program

Kvalitetsregister årsrapport    R-Latex

Kvalitetsregister årsrapport    Word

Nationella vårdprogram     Word

Standardiserade vårdförlopp     Word

Regionala tillämpningar av vårdprogram   Word

Brev-mall (regional)     Word

PM (gemensam)     Word

Inbjudan (regional)     Word

Allmän rapport (gemensam/regional)   Word

Powerpointpresentation (regional)   PowerPoint

Powerpointpresentation ENG (regional)   PowerPoint

Visitkort (regional)     Indesign

Konceptförslag, ej mallar    Program

Roll up (konceptförslag snarare än detaljerad mall)  Indesign 

Enkel inbjudan       Indesign + Word

Program till evenemang     Indesign + Word

Diplom        Indesign + Word

Poster (konceptförslag snarare än detaljerad mall)  Indesign + Word 

De grafiska mallarna finns att ladda  
ner från RCCs gemensamma plattform  
på Projektplatsen. Du får hjälp av din  
regionala kommunikatör eller  
administratör att komma åt dem. 
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