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Profiloversikten for Helse Nord IKT er utviklet for å styrke foretakets posisjon 
som teknologivirksomhet i helsetjenesten.

Helse Nord IKT skal speile vekst, utvikling og menneskene bak.
De grunnleggende elementene følger profilprogrammet for Helse Nord RHF. 
Samtidig benyttes en bevisst bruk av ikoner og fotografisk uttrykk. 
På de neste sidene vises eksempler på bruk
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I det nasjonale profilprogrammet til Helse Nord RHF benyttes en stiplet linje for å blant annet dele 
inn formater. Dette elementet er videreutviklet og skal bidra til å gi Helse Nord IKT en egen identitet.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi forbindes med blant annet systemer.
Hovedtanken bak tilleggselementet er at flere enheter sammen danner én form.
Formen assosierer til både system, mennesker og teknologi.

Elementet skal benyttes på så mange flater som mulig der Helse Nord IKT er avsender, men 
skal aldri settes i direkte sammenheng med Helse Nord eller Helse Nord IKT sine logoer.

Elementet skal primært benyttes i lysblå profilfarge eller hvitt.

Supplerende element 1:2

Element fra nasjonalt profilprogram Supplerende element for Helse Nord IKT

Fargeflater i profilfarger.

MØRK BLÅ:
PMS 287

LYS BLÅ:
PMS 284

100-10%

100-10%

Enkel stiplet linje benyttes som fleksibelt designelement, 
for å dele inn formatet.

Linje og fargefelt

Gjennomgående elementer fra nasjonalt profilprogram
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Eksempel på bruk av supplerende element Helse Nord IKT
Supplerende element skal aldri settes i direkte sammenheng med hovedlogoer.
Størrelse og plassering kan varieres, men skal alltid settes i god avstand til logoer.

Supplerende element 2:2

ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSRAPPORT 2019

HELSE 
K O N F E R A N S E N

2020

HELSE 
K O N F E R A N S E N

2020

Ikke bare sykehus, leger,
sprøyter og medisin
Lærlingeordningen gir muligheter

REPORTASJE NR 1  FEBRUAR 2020

Ikke bare sykehus, leger,
sprøyter og medisin
Lærlingeordningen gir muligheter

REPORTASJE NR 1  FEBRUAR 2020

Riktig bruk

Feil bruk
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Et viktig tilskudd i den supplerende profilen er et sett med ikoner. 

Ikonene skal ha et enkelt formspråk, men samtidig tydelig speile de ulike avdelingene.
To ikoner er forbeholdt verdier og visjon og fire ikoner er tilknyttet en spesifikk avdeling.

Hvert element er tilknyttet en egen profilfarge fra fargepaletten.
MERK: Ikonene skal aldri settes i direkte sammenheng med Helse Nord eller Helse Nord IKT sin logo.

På de neste sidene vises noen ulike eksempler på ulike varianter og bruk.

Forbeholdt verdier:
Kvalitet trygghet respekt

Dette ikonet kan også brukes 
regionalt i Helse Nord.

Forbeholdt:
Helse og IKT smelter sammen

Ikoner 1:4

Helse & IKT smelter sammen Infrastruktur og plattform ApplikasjonstjenesterKvalitet - Trygghet - Respekt
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Forbeholdt verdier:
Kvalitet - Trygghet - Respekt

Forbeholdt visjon:
Helse og IKT smelter sammen

Et viktig tilskudd i den supplerende profilen er et sett med ikoner.  

Ikonene skal ha et enkelt formspråk, men samtidig tydelig speile de ulike avdelingene.
To ikoner er forbeholdt verdier og visjon og fem ikoner er tilknyttet en spesifikk avdeling.

Hvert element er tilknyttet en egen profilfarge fra fargepaletten.

MERK: Ikonene skal aldri erstatte Helse Nord eller Helse Nord IKTs logo. 
Ikonene skal heller aldri settes i direkte sammenheng med disse.

På de neste sidene vises noen ulike eksempler på ulike varianter og bruk.
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I profilprogrammet foreligger noen ulike varianter av hvert ikon:

Alle negative logoer vises her på farget kvadrat for å få frem hvite logoer. Ved bruk skal ikonene legges på farget bakgrunn eller bilde uten boks.
Ikoner kan også brukes med gjennomskinnelighet (transparency). Se eksempel på roll-up neste side.

Forbeholdt verdier: Kvalitet, trygghet og respekt
Dette ikonet kan også brukes regionalt i Helse Nord.

Forbeholdt Helse & IKT smelter sammen

Ikoner 2:4

POSITIV NEGATIV KONTUR POSITIV KONTUR NEGATIV SVART

Svart skal kun benyttes der 
fargetrykk ikke er mulig og 
aldri på digitale flater.
50% svart skal benyttes. 

KONTUR POSITIV KONTUR NEGATIV SVART

Svart skal kun benyttes der 
fargetrykk ikke er mulig og 
aldri på digitale flater.
50% svart skal benyttes. 

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Helse & IKT smelter sammen

Kvalitet - Trygghet - Respekt Kvalitet - Trygghet - Respekt

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Infrastruktur og plattform

Applikasjonstjenester

Helse og IKT smelter sammen Helse & IKT smelter sammen
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Ikoner 3:4

Eksempel på bruk av ikoner for Helse Nord IKT
Ikoner skal aldri settes i direkte sammenheng med hovedlogoer.
Størrelse og plassering kan varieres, men skal alltid settes i god avstand til logoer.

HELSE NORD IKT  I  ÅRSRAPPORT 201916

Stab og støtte
illab in enitios exerecum repe 08In poreriti utatior magniss itatures audam et 

am, consecturio. Ximillaut quid que dolorum conem la net, sitecae rations 

equate voluptat fugitatiam nus quia dem sus utHento estrunt prem quamen-

dam lam vid quiationse nimolupitas aliquam simendu citiument. Rehent vo-

luptature, tem aut officillit volori aut faciunt. Derovid quos restiunt aut vo-

luptiberum estrum fugit, temporis dellatur, que et eliandi psapernam quidel 

mo cusandem ad expliti simus. Elibusame veratis id qui alique abo. Nequi de 

eserunt

HELSE NORD IKT  I  ÅRSRAPPORT 201917

Stab og støtte
illab in enitios exerecum repe 08In poreriti utatior magniss itatures audam et 

am, consecturio. Ximillaut quid que dolorum conem la net, sitecae rations 

equate voluptat fugitatiam nus quia dem sus utHento estrunt prem quamen-

dam lam vid quiationse nimolupitas aliquam simendu citiument. Rehent vo-

luptature, tem aut officillit volori aut faciunt. Derovid quos restiunt aut vo-

luptiberum estrum fugit, temporis dellatur, que et eliandi psapernam quidel 

mo cusandem ad expliti simus. Elibusame veratis id qui alique abo. Nequi de 

eserunt

Tjenesteproduksjon

TJENESTEPRODUKSJON

Tjenesteproduksjon

TJENESTEPRODUKSJON

KVALITET - TRYGGHET - RESPEKT

HELSE 
K O N F E R A N S E N

2020

HELSE 
K O N F E R A N S E N

2020

Riktig bruk

Feil bruk

Riktig bruk viser tydelig skille mellom HN IKT-logo og ikoner.

HELSE 
K O N F E R A N S E N

2020

Kvalitet - Trygghet - Respekt
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Ikoner 4:4

Eksempel på bruk av ikoner for hver avdeling
Under vises noen eksempler på hvordan ikoner for hver avdeling kan fungere i presentasjonsmateriell.

Stab og støtte
Hvem er vi og hva gjør vi?

Tjenesteutvikling
Hvem er vi og hva gjør vi?

Kunde og service
Hvem er vi og hva gjør vi?

Kunde og service Tjenesteproduksjon
Hvem er vi og hva gjør vi?

Tjenesteproduksjon
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Getty Images
Helse Nord IKT skal benytte Getty Images som hovedbank. Bilder til Helse Nord IKT skal være av
konseptuell karakter. Generelle bilder skal ikke være for konkrete, men gi rom for tolkning og følelser.
Helse Nord IKT har en abonnementsavtale med Getty Images. 

I noen tilfeller er det behov for å illustrere spesifikke situasjoner eller miljø. Da skal egen fotograf
eller eksisterende bildearkiv benyttes. Slike foto skal alltid være autentiske og speile miljø med riktig 
utstyr, folk og bekledning.

Unsplash
Konseptuelle bilder kan også finnes på Unsplash. Bildene fra Unsplash er helt gratis og er bygget på 
et «community» av fotografer og innholdsskapere. Selv om bildene er gratis, verdsetter fotografene 
kreditering.

På de neste sidene vises eksempler på fotostil som skal kjennetegne Helse Nord IKT.

Fotobank 1:3

Colourbox, Adobe Stock og Getty Images
Bilder til Helse Nord IKT skal være av konseptuell karakter. Generelle bilder skal ikke være for konkrete, 
men gi rom for tolkning og følelser. Helse Nord IKT har en abonnementsavtale med Colourbox.
Adobe-brukere har tilgang til Adobe Stock. I tillegg kan enkeltbilder kjøpes fra Getty Images.  

I noen tilfeller er det behov for å illustrere spesifikke situasjoner eller miljø. Da skal egen fotograf 
eller eksisterende bildearkiv benyttes. Slike foto skal alltid være autentiske og speile miljø med riktig 
utstyr, folk og bekledning. 

Unsplash 
Konseptuelle bilder kan også finnes på Unsplash. Bildene fra Unsplash er helt gratis og er bygget på 
et «community» av fotografer og innholdsskapere. Selv om bildene er gratis, verdsetter fotografene 
kreditering. 

På de neste sidene vises eksempler på fotostil som skal kjennetegne Helse Nord IKT.
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Fotobank 2:3

gettyimages.no
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Fotobank 3:3

unsplash.com
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Helse Nord IKT skal også ha en klar identitet i sosiale medier. 
Med mindre flater og kortere fokustid fra brukerne, er det ekstra 
viktig at avsender oppfattes og at profilelementene skilles klart 
fra hverandre. 

I eksemplene under vises web-bannere tilpasset desktop. 
Det er viktig at alle flater også tilpasses mobil.

Sosiale medier

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT
HELSE & IKT
smelter sammen

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Tydelige avstander 
og skille mellom logo 
og profilelementer.

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Helse & IKT
smelter sammen

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

KVALITET
TRYGGHET 
RESPEKT

Tydelige avstander 
og skille mellom logo 
og profilelementer.
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Eksempler forsidemaler med bruk av konseptuelle foto 
til planer og rapporter

Eksempler på bruk 1:5

Overordnet virksomhetsplan 
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan 
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan 
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan 
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan 
for Helse Nord IKT 2020

Overordnet virksomhetsplan 
for Helse Nord IKT 2020

På de neste sidene vises eksempler på bruk av supplerende profil. Alle eksemplene er fiktive og er først og fremst retningslinjer på
hvordan profilelementene skal brukes i praksis.
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Eksempler innholdssider i planer og rapporter

Eksempler på bruk 2:5

I  Tittel

DEN BESTE MÅTEN
Å FORUTSE FRAMTIDEN

ER Å SKAPE DEN

“

HELSE NORD IKT  I  VIRKSOMHETSPLAN12

Undertittel
Estrupis apis moloreptis nese vendae. Nem et doluptium alis ius erum 
serumquia con nonempo ribusam am, suntores dolectiorio modit quas 
quideliquam, aliam liquam aborrum facerum fuga. Neque doluptat.
Bis venimpore nobis id quaes reperor ibusdaernam, sam ipit, volupta dici-
et explabo rionsequis dolendu ntibeatur? Ebitat.
Otas aut hil molorem quam ex et poresti quia nonsequ asperchit vent 
quaecumendus magnatiorae dolor sum quaes moluptas sit, to inum fuga. 
Nequae. Nem dolupture verum ut venduci blamend aectiurem aut ut latet

HELSE NORD IKT  I  VIRKSOMHETSPLAN9

Innledning
I 2017 ble det gjort en gjennomgang av styringssystemet i 
Helse Nord IKT HF (HN IKT). Det ble anbefalt å utarbeide 
et målbilde med et lengre planperspektiv og en klargjøring av 
strategi og mål. Etableringen av målbildet som et element i en 
strategi inngår i metodikken basert på balansert målstyring, 
og representerer slik sett en videreutvikling av styringssystemet 
i HN IKT.

HN IKT utarbeidet derfor et forslag til målbildet 2018-2023, og 
på denne bakgrunn ble strategikartet revidert. Målbildet og 
strategikartet ble presentert på styreseminaret 7. februar. 
Et oppdatert målbildet er beskrevet i vedlegg 2. Her presenteres 
den overordnede virksomhetsplanen som viser tiltakene som 
skal bidra til at målene nås.

Dokumentet består av:
- Det interne styringssystemets oppbygging.
- Strategisk kart og overordnet virksomhetsplan.
- Rapportering og oppfølging.

Det interne styringssystemets oppbygging
Den overordnede virksomhetsplanen tar utgangspunkt i 
målbildet 2018-23 og tilhørende strategiske kart. Kravene fra 
oppdragsdokumentet (OD) er plassert innenfor det relevante 
strategi/målområde sammen med øvrige tiltak og prosjekt 
som skal bidra til at de målene nås. Basert på den overordnede 
virksomhetsplanen utarbeides oppdragsbrev til de hver avdeling 
som utarbeider sine interne virksomhetsplaner. Dette er illustrert 
i figuren på neste side.

I  Overordnet virksomhetsplan for Helse Nord IKT 2018

1 2

HELSE NORD IKT  I  VIRKSOMHETSPLAN11

I  Helse Nord IKTs strategiske kart, versjon 10

Kontinuerlig forbedring

Leveranser og
brukere

Ressurser og
rammebetingelser

Interne
prosesser

Mennesket,
læring og 
utvikling

RESPEKT TRYGGHET KVALITET

Helse og IKT smelter sammen

Helse Nord IKTs strategiske kart, versjon 10

L 1 – Stabile,
kostnadseffektive
og sikre tjenester

Tore sørensen

L 2 – Gode
kundeopplevelser
og god service

Morten Isaksen

R 1 – Kostnadseffektiv
gjennom aktiv styring og
gevinstrealisering

Atle Engebretsen

P1 – Helhetlig
virksomhets og
kvalitetsstyring

M 1 – Sikre rett
kompetanse

M 2 – Attraktiv
arbeidsplass

Frank Fredriksen

Merverdi i praksis

L 3 – Helhetlig
informasjonssikkerhet

Frank Fredriksen

L 4 – Løse regionale og
nasjonale behov for felles
digitale løsninger

Anders Høydalsvik

R 2 – Aktiv samhandling
med kunden om nye
løsninger

Morten Isaksen

P 3 – Proaktiv
og understøttende
kommunikasjon

Kari H. Slaattelid

P2 – Endringsvillig
og lærende
organisasjon

Tom Robert Elvebu

Lore

Tom Robert ElvebuPhilippa Kristiansen
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Strategisk nivå
Overordnet virksomhetsplan

Ra
pp

or
te

rin
g

Utførende nivå
Avdelingsvise virksomhetsplaner

Hovedmål (avdeling)

Delmål (seksjon)

TIltak

Tjenesteutvikling Tjenesteproduksjon Kunde og service Stab

Målbildet 2023

Strategisk kart v.10

Oppdragsbrev

L 1 L 2

R 1 

P 1 

M 1 M 2 

L 3 L 4 

R 2 

P 3 P 2 

I  Styringssystemets oppbygning
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HELSE NORD IKT  I  VIRKSOMHETSPLAN12

Undertittel
Estrupis apis moloreptis nese vendae. Nem et doluptium alis ius erum 
serumquia con nonempo ribusam am, suntores dolectiorio modit quas 
quideliquam, aliam liquam aborrum facerum fuga. Neque doluptat.
Bis venimpore nobis id quaes reperor ibusdaernam, sam ipit, volupta dici-
et explabo rionsequis dolendu ntibeatur? Ebitat.
Otas aut hil molorem quam ex et poresti quia nonsequ asperchit vent 
quaecumendus magnatiorae dolor sum quaes moluptas sit, to inum fuga. 
Nequae. Nem dolupture verum ut venduci blamend aectiurem aut ut latet

HELSE NORD IKT  I  VIRKSOMHETSPLAN11

I  Helse Nord IKTs strategiske kart, versjon 10

Kontinuerlig forbedring

Leveranser og
brukere

Ressurser og
rammebetingelser

Interne
prosesser

Mennesket,
læring og 
utvikling

RESPEKT TRYGGHET KVALITET

Helse og IKT smelter sammen

Helse Nord IKTs strategiske kart, versjon 10

L 1 – Stabile,
kostnadseffektive
og sikre tjenester

Tore sørensen

L 2 – Gode
kundeopplevelser
og god service

Morten Isaksen

R 1 – Kostnadseffektiv
gjennom aktiv styring og
gevinstrealisering

Atle Engebretsen

P1 – Helhetlig
virksomhets og
kvalitetsstyring

M 1 – Sikre rett
kompetanse

M 2 – Attraktiv
arbeidsplass

Frank Fredriksen

Merverdi i praksis

L 3 – Helhetlig
informasjonssikkerhet

Frank Fredriksen

L 4 – Løse regionale og
nasjonale behov for felles
digitale løsninger

Anders Høydalsvik

R 2 – Aktiv samhandling
med kunden om nye
løsninger

Morten Isaksen

P 3 – Proaktiv
og understøttende
kommunikasjon

Kari H. Slaattelid

P2 – Endringsvillig
og lærende
organisasjon

Tom Robert Elvebu

Lore

Tom Robert ElvebuPhilippa Kristiansen
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Innledning
I 2017 ble det gjort en gjennomgang av styringssystemet i 
Helse Nord IKT HF (HN IKT). Det ble anbefalt å utarbeide 
et målbilde med et lengre planperspektiv og en klargjøring av 
strategi og mål. Etableringen av målbildet som et element i en 
strategi inngår i metodikken basert på balansert målstyring, 
og representerer slik sett en videreutvikling av styringssystemet 
i HN IKT.

HN IKT utarbeidet derfor et forslag til målbildet 2018-2023, og 
på denne bakgrunn ble strategikartet revidert. Målbildet og 
strategikartet ble presentert på styreseminaret 7. februar. 
Et oppdatert målbildet er beskrevet i vedlegg 2. Her presenteres 
den overordnede virksomhetsplanen som viser tiltakene som 
skal bidra til at målene nås.

Dokumentet består av:
- Det interne styringssystemets oppbygging.
- Strategisk kart og overordnet virksomhetsplan.
- Rapportering og oppfølging.

Det interne styringssystemets oppbygging
Den overordnede virksomhetsplanen tar utgangspunkt i 
målbildet 2018-23 og tilhørende strategiske kart. Kravene fra 
oppdragsdokumentet (OD) er plassert innenfor det relevante 
strategi/målområde sammen med øvrige tiltak og prosjekt 
som skal bidra til at de målene nås. Basert på den overordnede 
virksomhetsplanen utarbeides oppdragsbrev til de hver avdeling 
som utarbeider sine interne virksomhetsplaner. Dette er illustrert 
i figuren på neste side.

I  Overordnet virksomhetsplan for Helse Nord IKT 2018

1 2
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Strategisk nivå
Overordnet virksomhetsplan

Ra
pp

or
te

rin
g

Utførende nivå
Avdelingsvise virksomhetsplaner

Hovedmål (avdeling)

Delmål (seksjon)

TIltak

Målbildet 2023

Strategisk kart v.10

Oppdragsbrev

Tjenesteutvikling Infrastruktur og plattform Kunde og service Stab Applikasjonstjenester

Lorem ipsum

I  Styringssystemets oppbygning
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ÅRSRAPPORT 2019

HN IKT skal aktivt bidra til at Helse 
Nord fremskaffer moderne IKT-løs-
ninger som bidrar til høy kvalitet, gode 
pasientforløp og effektiv ressursbruk i 
spesialisthelse tjenesten og øvrige bruk-
ergrupper.

Helse Nord IKT skal kontinuerlig utvikle 
organisasjon slik at våre tjenester 
oppleves som relevante og moderne. 
Ledere og medarbeidere skal stimuleres 
til endring og læring som gir omstillings-
kompetanse og fagkompetanse på høyt 
nivå. 

HN IKT skal sette kundene og bruk-
ernes behov i sentrum, og sikre at hen-
vendelser 
og forespørsler blir håndtert så raskt 
som mulig og med rett kvalitet. 

Helse Nord IKT skal etablere helhetlig 
informasjonssikkerhet for å sikre at 
tjenestene til HN IKT tilfredsstiller 
pålagte krav. Gjennom aktivt sikker-
hets- og beredskapsarbeid skal uønsk-
ede hendelser som påvirker våre tje-
nester forebygges og begrenses.
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HN IKT skal aktivt bidra til at Helse 
Nord fremskaffer moderne IKT-løs-
ninger som bidrar til høy kvalitet, gode 
pasientforløp og effektiv ressursbruk i 
spesialisthelse tjenesten og øvrige bruk-
ergrupper.

Helse Nord IKT skal kontinuerlig utvikle 
organisasjon slik at våre tjenester 
oppleves som relevante og moderne. 
Ledere og medarbeidere skal stimuleres 
til endring og læring som gir omstillings-
kompetanse og fagkompetanse på høyt 
nivå. 

HN IKT skal sette kundene og bruk-
ernes behov i sentrum, og sikre at hen-
vendelser 
og forespørsler blir håndtert så raskt 
som mulig og med rett kvalitet. 

Helse Nord IKT skal etablere helhetlig 
informasjonssikkerhet for å sikre at 
tjenestene til HN IKT tilfredsstiller 
pålagte krav. Gjennom aktivt sikker-
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Fordeler
• Sikkert og brukervennlig
• Jobb hvor som helst
• Tilgang til dine dokumenter og programmer inkl. Outlook, Skype for Business 
• Du setter din bærbare pc i dockingstasjonen når du er på ditt faste arbeidssted

Med mobilt kontor kan 
du jobbe hvor som helst
Det eneste du trenger er internett

MOBILT KONTOR

Mobilt kontor bestilles gjennom foretakets vanlige 
rutiner. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med bestiller-
tjenesten i ditt foretak, eller les mer om Mobilt kontor  
på Helse Nord IKTs intranett

Helse & IKT
smelter sammen

Ikke bare sykehus, leger,
sprøyter og medisin
Lærlingeordningen gir muligheter

REPORTASJE NR 1  FEBRUAR 2020

Poressimi, consequid etus ipiciatectem aligend ellaut 
faccust, odis est fugit andipid magnima alit et, sam 
qui consendit, nectatae volumqu odicius aperiae 
voluptatus doluptatur, et occus et ut ma quatur se-
quamendit aspedit fugit utempelecum quunt occate 
maximai oreiunt il enit possimaio endent pliat ipiet 
omnihil lendio. Occatem arciis porposti nimillibus 
dem ut lisinumqui autatatem nem anditia eperesse-
dis rerovit issunt fuga. Nequi tessum, nonsequaerum 
lacias ditio. Et acero voluptaquo dessum num lab 
ipsa verum, qui sin ressint, omnist evenece praer-
sped quo beaque as esti odi de cullorectiae derem 
endae pernatem sit aciligenis sunt qui omniste ve-
lessero iliquat emperundit enihill uptatibus, quidunt 
aliquam quibus deligent, simus, eosande nobissit aut 
ut omnihil libus.
Ribus, sit quaeped icimagn imaxim as etur, imillup 
tionsequos nihit, sinis quam doles aut quiaernat dia-
tur?

Tittel
Nobis ratur? Equi que non cullabo ribusaeptium quis que et quis sequi con par-
um ut id ut ipsaped minveliquaes quibus, que sequo ipsum volupti ommos rem. 
Nam est, omnime velit rest imento magnis comnistibus dolupid enihicilit pelia 
quis et pa perferi onsequi

Nobis ratur? Equi que non cullabo ribusaeptium quis 
que et quis sequi con parum ut id ut ipsaped min-
veliquaes quibus, que sequo ipsum volupti ommos 
rem. Nam est, omnime velit rest imento magnis com-
nistibus dolupid enihicilit intintemo berum utem re 
re eveliae explam que pro con este vendam hiliquas 
pelia quis et pa perferi onsequi

Poressimi, consequid etus ipiciatectem aligend ellaut 
faccust, odis est fugit andipid magnima alit et, sam 
qui consendit, nectatae volumqu odicius aperiae 
voluptatus doluptatur, et occus et ut ma quatur se-
quamendit aspedit fugit utempelecum quunt occate 
maximai oreiunt il enit possimaio endent pliat ipiet 
omnihil lendio. Occatem arciis porposti nimillibus 
dem ut lisinumqui autatatem nem anditia eperesse-
dis rerovit issunt fuga. Nequi tessum, nonsequaerum 
lacias ditio. Et acero voluptaquo dessum num lab 
ipsa verum, qui sin ressint, omnist evenece praer-
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Poressimi, consequid etus ipiciatectem aligend ellaut 
faccust, odis est fugit andipid magnima alit et, sam 
qui consendit, nectatae volumqu odicius aperiae 
voluptatus doluptatur, et occus et ut ma quatur se-
quamendit aspedit fugit utempelecum quunt occate 
maximai oreiunt il enit possimaio endent pliat ipiet 
omnihil lendio. Occatem arciis porposti nimillibus 
dem ut lisinumqui autatatem nem anditia eperesse-
dis rerovit issunt fuga. Nequi tessum, nonsequaerum 
lacias ditio. Et acero voluptaquo dessum num lab 
ipsa verum, qui sin ressint, omnist evenece praer-
sped quo beaque as esti odi de cullorectiae derem 
endae pernatem sit aciligenis sunt qui omniste ve-
lessero iliquat emperundit enihill uptatibus, quidunt 
aliquam quibus deligent, simus, eosande nobissit aut 
ut omnihil libus.
Ribus, sit quaeped icimagn imaxim as etur, imillup 
tionsequos nihit, sinis quam doles aut quiaernat dia-
tur?

Målet med lærlingordningen
er å gi ungdom de beste muligheter 
for en god opplæring, slik at de blir
dyktige fagarbeidere og positive 
medarbeidere.

Opplæringskontorene er godkjente 
lærebedrifter, tilbyr en meningsfylt 
opplæring med kvalitet.

Lærlingene må være aktive,
interesserte og villige til å lære.
Et opplæringskontor eies av
medlemsbedriftene, og er 
bindeledd mellom skole, 
næringsliv og det offentlige.

Gjennom lærekontrakt
på to år er lærlingen sikret veien
fram til fag-/svenneprøven.

Det gir mestringsfølelse å få lov til både å planlegge,
gjennomføre og dokumentere, forteller tidligere lærling,

Fornavn Etternavn

“
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Fordeler
• Sikkert og brukervennlig
• Jobb hvor som helst
•	 Tilgang	til	dine	dokumenter	og	programmer	inkl.	Outlook,	Skype	for	Business
•	 Du	setter	din	bærbare	pc	i	dockingstasjonen	når	du	er	på	ditt	faste	arbeidssted

Med mobilt kontor kan 
du	jobbe	hvor	som	helst
Det	eneste	du	trenger	er	internett

MOBILT KONTOR

Mobilt	kontor	bestilles	gjennom	foretakets	vanlige 
rutiner.	Hvis	du	har	spørsmål,	ta	kontakt	med	bestiller
tjenesten	i	ditt	foretak,	eller	les	mer	om	Mobilt	kontor		
på	Helse	Nord	IKTs	intranett Helse	&	IKT	smelter	sammen
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Helse Nord IKT
Cathrine Marie Giæver
Telefon: 976 66 442
E-post: Cathrine.Marie.Giaever@hnikt.no

Profilhåndboken er utformet av Konsis AS
www.konsis.no

Har du spørsmål knyttet til profilprogrammet, kontakt:




