Logo versjoner FHI

LOGO

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.

// Profilhåndbok

Folkehelseinstituttet profilhåndbok 1

INNHOLD

VISUELLE PROFIL FOR FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)
Den visuelle profilen skal først og fremst sørge for at FHI fremstår ensartet i forskjellige
sammenhenger. Profilen skal være gjenkjennelig, og den skal bidra til at all informasjon formidles
på en enhetlig måte. Visuell profilering skaper trygghet. De som mottar materiell og møter FHIs
kommunikasjon på ulike flater og i ulike kanaler skal umiddelbart se hvem som er avsender. Det
gir troverdighet til innholdet, og er med på å bygge FHI som en solid samfunnsaktør.
Profilhåndboken er laget for alle som lager trykksaker i regi av FHI, slik at ingen er i tvil om at
FHI er avsender. For at profilen skal være hensiktsmessig og ha en viss levetid, bør den gi et
mulighetsrom og ikke bli for rigid. Profilhåndboken er stilet til profesjonelle formgivere, og det
forutsettes bruk av faglig vurdering og skjønn i tillegg til at de gitte reglene og retningslinjene
presentert i denne håndboken følges.
Det er en felles oppgave å sørge for at de grafiske retningslinjene blir fulgt og at FHI framstår
visuelt på en god måte.

FHI, kommunikasjonsavdelingen, Oslo 1. desember 2017
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Grunnelementer //

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.

// Grunnelementer
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Grunnelementer // Logo Lang FHI cmyk

Logo_lang_cmyk

LOGO

Dette er langversjonen av FHI’s logo.
Denne versjonen benyttes alltid med
unntak av tilfellene beskrevet på side 6.
Minste mulige gjengivelse ses nederst.

Minste gjengivelse

2,1 cm
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Grunnelementer // Logo Lang FHI sort + hvit

Logo_lang_sort

LOGO

Sort/hvitt versjoner.
Disse benyttes til sort/hvitt-trykk
samt der logoen visuelt ikke kan stå i
den blå logofargen.

Logo_lang_hvit

Folkehelseinstituttet profilhåndbok 5

LOGO

Grunnelementer // Logo Kort FHI cmyk + hvit + sort

Logo_kort_cmyk

Logo_kort_hvit

Dette er kortversjonen av FHI-logoen.
Denne varianten benyttes på
digitale flater, i sammenstilling med
andre logoer og på små flater der
hovedvarianten blir for liten og lite
lesbar, se side 4.

Logo_kort_sort
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Grunnelementer // Engelsk logo Lang cmyk

Logo_lang_engelsk_cmyk

LOGO

Dette er langversjonen av FHI’s logo
på engelsk; NIPH.
Denne versjonen av engelsk logo
benyttes alltid med unntak av
tilfellene beskrevet på side 9.
Norwegian Institute of Public Health
gjengis i sin helhet i versaler for å
skape ro i helhetsuttrykket.
Minste mulige gjengivelse ses nederst.

Minste gjengivelse

3,8 cm
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Grunnelementer // Engelsk logo Lang sort + hvit

Logo_engelsk_lang_sort

LOGO

Sort/hvitt versjoner av engelsk logo.
Disse benyttes til sort/hvitt
gjengivelser samt der logoen visuelt
ikke kan stå i den blå logofargen.

Logo_engelsk_lang_hvit
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LOGO

Grunnelementer // Engelsk logo Kort FHI cmyk + hvit + sort

Logo_engelsk_kort_cmyk

Logo_engelsk_kort_hvit

Dette er kortversjonen av NIPH-logoen.
Denne varianten benyttes på
digitale flater, i sammenstilling med
andre logoer og på små flater der
hovedvarianten blir for liten og lite
lesbar, se side 7.

Logo_engelsk_kort_sort
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Grunnelementer // Prosjektlogo

Prosjektlogo_cmyk

LOGO

Logosymbolet og navntrekket er faste
elementer som ikke endres. Streken står
også fast, men følger lengden på teksten
under.
Navn på områder, avdelinger, sentre,
porsjekter eller utvalg plasseres under
streken som vist.*

Prosjektlogo_sort

Da disse navnene kan bestå av flere
ord, samt både versaler og minuskler,
skal navnene gjengis i sin helhet i
versaler for å skape ro i uttrykket.
Dette vil også skille prosjektlogoene
ytterligere fra langversjonen av FHIlogoen.
Ved utarbeidelse av prosjektlogo,
kontakt kommunikasjonsavdelingen.

* Gjelder kun navn fra instituttets
organisasjonsstruktur. Gjelder ikke
geografiske steder.
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Grunnelementer // Beskyttelsesområde

LOGO

For at logoen skal vises tydelig, skal
den stå på rolig bakgrunn. Det er også
viktig at andre grafiske elementer
ikke står for nær logoen.
Minste avstand til andre grafiske
elementer er vist her (med
utgangspunkt i diameteren på største
sirkel i symbolet).
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FARGEPALETT

Grunnelementer // Fargepalett

PRINT

LOGOBLÅ

CMYK
86/78/32/26
SCREEN
RGB
50/52/92

Profilfargene brukes i 100% og i
valgfrie valører av disse.

HEX
#32345C

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

PRINT

CMYK
24/34/35/60

CMYK
20/20/27/4

CMYK
20/14/15/14

CMYK
0/15/12/5

CMYK
0/0/70/8

CMYK
0/89/24/30

CMYK
0/66/52/0

CMYK
60/100/32/43

CMYK
86/78/32/26

CMYK
52/10/13/30

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

RGB
108/94/87

RGB
207/196/182

RGB
191/192/192

RGB
243/219/213

RGB
245/227/96

RGB
179/44/91

RGB
238/117/106

RGB
90/22/70

RGB
58/59/99

RGB
103/150/167

HEX
#6C5D56

HEX
#CEC3B6

HEX
#BEBFC0

HEX
#F2DBD4

HEX
#F5E360

HEX
#B22B5A

HEX
#FE7668

HEX
#5A0C44

HEX
#32345C

HEX
#6795A6
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TYPOGRAFI

Grunnelementer // Profilfonter til print

BRANDON TEXT

ABC & ! ff © ª *

abcd FOLKEHELSE // Fakta

123456789
//

BEDRE HELSE FOR ALLE
BEDRE HELSE FOR ALLE
DENIMILI GNATUR ALIS NEM SEQUID MINCIENDIT
RE IPIT, IPIENIMUS NOSA ESSECTI INCTURE MODITAT
ISSINT REM IPID QUIBUS QUI TOTA DOLORRO OPTATE
RERISSINIS ET, QUOS MIL ET ET, EA SIM ET QUIANDICI

Crimson Text

Bedre helse for alle

ABC 123456789
Ugit, seriatio. Otatis doluptatet et quia
qui dolor alitatem. Et vero tempere
caborit, earupta ssintio voleces equat
Aipiducium re optias dunti blam que re voleni am reius
quiam doluptatior ra eum quaecat quiatempori que ducieni
cullaut eum dolenie nditis eum fuga. Il most et plabore
volorepere volut ea sequost rumquist ipitisi tatquas eos voluptat fugitae nobis modicta tusaectur, idem ad eos ent prem
idendae qui ut quodi quae. Nequunt. Min nulluptatur sed
mintem verume ea nonsequ ibeat. Di ut exped qui idem et
doloratem vent laborit moluptassum quosae.

Følgende snitt kan brukes

Følgende snitt kan brukes

Brandon Text Thin / Brandon Text Thin Italic
Brandon Text Light / Brandon Text Light Italic
Brandon Text Regular / Brandon Text Regular Italic
Brandon Text Medium / Brandon Text Medium Italic
Brandon Text Bold / Brandon Text Bold Italic
Brandon Text Black / Brandon Text Black Italic

Crimson Text Regular / Crimson Text Regular Italic
Crimson Text Regular / Crimson Text Regular Italic
Crimson Text Regular / Crimson Text Regular Italic

Profilfontene Brandon Text og
Crimson Text er godt lesbare og har
flere snitt som gjør dem levedyktige
og funksjonelle. Disse fontfamiliene
utfyller hverandre. Det er ikke
utarbeidet rigide regler for bruk, men
lesbarhet og prinsipper for universell
utforming benyttes.
Brandon Text er i samme
fontfamilie som FHI’s web-font,
Brandon Grotesque. Brandon Text
har imidlertid en høyere x-høyde og
fungerer derfor bedre på print. Fonten
kan kjøpes hos flere fontleverandører,
blant annet hos luth.no.
Crimson Text kan lastes ned gratis på
fonts.google.com og er tilgjengelig for alle
maskiner. Denne fonten blant annet i
benyttes i løpende tekst.
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TYPOGRAFI

Grunnelementer // Erstatnings/systemfonter

CALIBRI

Cambria
Calibri og Cambria er erstatningsfonter når man ikke jobber i
Adobeprogrammer men i Office.
Fontene er tilgjengelige på alle
maskiner i Microsoft Office-pakken.

ABC & ! ff © ª *

abcd FOLKEHELSE // Fakta

Bedre helse for alle

Følgende snitt kan brukes

Følgende snitt kan brukes

Calibri Regular / Calibri Italic
Calibri Bold / Calibri Bold Italic

Cambria Regular / Cambria Italic
Cambria Bold/ Cambria Bold Italic

12345678

ABC

123456789
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Bildestil //

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.

// Bildestil
Folkehelseinstituttet profilhåndbok 15

Bildestil // Eksempler

BILDESTIL

Bildene brukt for FHI skal oppleves
som autentiske, umiddelbare og ekte
med realistiske og gjenkjennelige
motiver. Dette gir troverdighet
i kommunikasjonen. Bilder kan
benyttes både i sorthvitt og i farger.
Fargebilder bør ha naturlige farger og
et uttrykk som skaper gjenkjennelse
hos målgruppen.
Bilder skal ikke virke oppstilte,
polerte eller glossy.
Se eksempler i dette kapittelet.
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL
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Bildestil // Eksempler

BILDESTIL
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Logo versjoner
Bildestil
// Eksempler
FHI

LOGO

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.
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Bildestil // Eksempler

LOGO

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.
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Bildestil // Eksempler

LOGO
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Maler //

Dette er hovedvarianten av FHI’s
logo. Absolutt minste størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne siden.

// Maler
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BREVMAL

Maler // Brevmal

Navn
Adresse
Adresse

Cullorae eseque consequi corpore nestio. Ut porrovidebis eaquide pellume turit, es pore et possust
lat aliatas eos debitiosapid quo ditinve ntiam, quo con explaud itiatur? Ut arumet vitate prae non ex
ea quiam etur as et que coneserat ex et verum evenima ne sed eos aut licia parit.

Att:

Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque
Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Sted:

DOKUMENT UT
Cullorae eseque consequi corpore nestio. Ut porrovidebis eaquide pellume turit, es pore et possust
lat aliatas eos debitiosapid quo ditinve ntiam, quo con explaud itiatur? Ut arumet vitate prae non ex
ea quiam etur as et que coneserat ex et verum evenima ne sed eos aut licia parit.
Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque
Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero
Cullorae eseque isfgt
Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque
Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero volorepera dolestia
aut quo bearcia culluptur? Qui dolore, ut rerum nimi, quos ulpa volo del enimus, consed event eatioremo cus. enimus, consed event eatioremo cus. volorepera dolestia aut quo bearcia cull
Vennlig hilsen

Brevmalen til FHI er 2-sidig og
ferdigprogrammert i word.

Cullorae eseque isfgt
Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque
Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero volorepera dolestia
aut quo bearcia culluptur? Qui dolore, ut rerum nimi, quos ulpa volo del enimus, consed event eatioremo cus. enimus, consed event eatioremo cus. volorepera dolestia aut quo bearcia cull
Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque
Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero
Cullorae eseque isfgt
Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque
Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero volorepera dolestia
aut quo bearcia culluptur? Qui dolore, ut rerum nimi, quos ulpa volo del enimus, consed event eatioremo cus. enimus, consed event eatioremo cus. volorepera dolestia aut quo bearcia cull
Cullorae eseque isfgt
Int eos ende moloribus dolor aut evero quostrum voluptatquae etur? Quia dolorecus simodis consectur, et repe omniendandae volecus, as esto blaborepudam faceperum derro et intior moluptatus,
ne core, ad ullorem re landers piendebist, quasit officil idunt. Reius restis antibus, issintiunt event.Ta
seque corerch itibusciis quid ut ipsam, omni int ut fuga. Aximus seque

Navn
Tittel inn her

Onserum, eic toribus debiscia doloritiore posamusda consequi ut essenienda alit la verfere hendent
et laborep rehento eost, tendame non pedigen diciumq uuntibu santibe atiaepero volorepera dolestia
aut quo bearcia culluptur? Qui dolore, ut rerum nimi, quos ulpa volo del enimus, consed event eatioremo cus. enimus, consed event eatioremo cus. volorepera dolestia aut quo bearcia cull
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO

Telefon 21 07 70 00

folkehelseinstituttet@fhi.no
www.fhi.no
NO 983 744 516

Kommunikasjon
Kjetil Berg Veire
2
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NOTATMAL

Maler // Notatmal

Notatmalen til FHI er
ferdigprogrammert i word.

Internt notat

Fra:
Navn Mellomnavn Etternavnsen

Saksnummer:
17/1249

Dato:
23.11.2017

Dir. tlf:

FHI internt notat
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POWERPOINTMAL

Maler // Powerpoint // Forside og skillesider

Powerpoint forside

Powerpoint presentasjoner er malsatt.
Dettenivåer
Alle
er hovedvarianten
av fontvalg, størrelser
av FHI’s
logo.
og
billedfelt
Absolutt
samt
minste
farger
størrelse
er lagt inn
av i
denne varianten er også beskrevet på
malen.
denne siden.
De forhåndsinnstilte valgene skal ikke
fravikes.

Titteltekst powerpoint
Undertittel powerpoint
FHI 02.02.2018

Skilleside tittel

Skilleside tittel

Skilleside tittel

Undertittel powerpoint

Undertittel powerpoint

Undertittel powerpoint

Skilleside tittel

Skilleside tittel

Undertittel powerpoint

Undertittel powerpoint

Powerpoint skillesider
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POWERPOINTMAL

Maler // Powerpoint // Undersider

Titteltekst powerpoint
Undertittel powerpoint

Titteltekst powerpoint

Powerpoint undesider vises her. Alle
Dette eravhovedvarianten
nivåer
fontvalg og størrelser
av FHI’s
samt
logo. Absolutt
farger
er lagt inn
minste
i malen.
størrelse av
denne varianten er også beskrevet på
denne
De
forhåndsinnstilte
siden.
valgene skal ikke
fravikes.

Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder mening for dem for
dem det gjelder mening for dem det gjelde
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder

Bulletpoint her kom mer en setning eller to som har mening for dem det gjelderr mening for
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder

Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder

Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder

Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjeldemening for dem
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder
Bulletpoint her kommer en setning eller to som mening for dem det gjelder
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder

Bulletpoint her kommer en setning eller to smening for dem det gjeldermening for dem det
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder

FHI – 02.02.2018

Titteltekst powerpoint
Undertittel powerpoint

Titteltekst powerpoint

Titteltekst powerpoint
Undertittel powerpoint

Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder mening for dem for
dem det gjelder mening for dem det gjelde
Bulletpoint her kom mer en setning eller to som har mening for dem det gjelderr mening for
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjelder
Bulletpoint her kommer en setning eller to som har mening for dem det gjeldemening for dem
Bulletpoint her kommer en setning eller to som mening for dem det gjelder
Bulletpoint her kommer en setning eller to smening for dem det gjeldermening for dem det
Bulletpoint her kommer en setning eller to smening for dem det gjeldermening for dem det
Bulletpoint her kommer en setning eller to smening for dem det gjeldermening for dem det
FHI – 02.02.2018

FHI – 02.02.2018

FHI – 02.02.2018

Titteltekst powerpoint
Undertittel powerpoint

Bulletpoint her kommer en setning eller to
Bulletpoint her kommer en setning elle
Bulletpoint her kommer en setning eller t
Bulletpoint her kommer en setning eller
Bulletpoint her kommer en setning eller
Bulletpoint her kommer en setning eller
Bulletpoint her kommer en setning eller
Bulletpoint her kommer en setning eller

FHI – 02.02.2018

FHI – 02.02.2018
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RAPPORTFORSIDER

Maler // Rapportforsider

Rapportforsidene i tre varianter er
laget i indesign. Farger og fonter er
forhåndsdefinert i dokumentet.

RAPPORT

2018

VEILEDER

2018

VEILEDER

2018

EVT STIKKTITTEL INN HER

EVT STIKKTITTEL INN HER

EVT STIKKTITTEL INN HER

Her kommer en lang
tittel over flere linjer
eller en kort en

Her kommer en lang
tittel over flere linjer
eller en kort en

Her kommer en lang
tittel over flere linjer
eller en kort en

Folkehelseinstituttet profilhåndbok 34

INVITASJONSBREVMAL

Maler // Invitasjonsbrevmal

Foto: Shutterstock

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er
registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil
i disse opplysningene. Epostadressen som knytter deg til
informasjonen som samles inn vil bli slettet når prosjektet
avsluttes. Deretter vil datamaterialet bli av-identifisert slik
at informasjonen som samles inn ikke lenger kan knyttes
til deg. Det vil ikke være mulig å føre noen opplysninger
tilbake til deg fra de resultatene som publiseres i prosjektet.
DELTAKELSE ER FRIVILLIG
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å
delta, undertegner du en samtykkeerklæring i forbindelse
med utfylling av første spørreskjema. Om du sier ja
til å delta, kan du når som helst trekke deg fra studien
uten å oppgi noen grunn, og uten at det påvirker din
videre deltakelse i ICDP-gruppe. Dersom du trekker
deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er
inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

STUDIE:
Hvordan virker foreldreveiledning
i grupper (ICDP)?

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål
om prosjektet, kan du kontakte gruppeveileder, eller
prosjektleder for evalueringen; se kontaktinformasjon
under.

Kjære foreldre!

Dersom det blir mulighet for forlengelse av prosjektet, eller
et oppfølgings-prosjekt, kan du bli kontaktet igjen.
HVORDAN MELDER JEG MEG SOM
DELTAKER?
Du melder deg på som deltaker i undersøkelsen gjennom
å gi e-postadressen din til din gruppeveileder. Da får
du tilsendt lenke til spørreskjemaet. Du blir bedt om å
samtykke til deltakelse i studien før du starter å svare på
spørsmål.

Invitasjon

Vi ønsker å invitere dere til å delta i effektevalueringen av
ICDP. Studien skal undersøke hvordan foreldreveiledning i
gruppe (ICDP) virker.
Vi skal samle inn informasjon både fra den av dere som
deltar i ICDP-gruppen og den andre omsorgsgiveren, hvis
dere er to.

til å delta i studien:

For å finne ut mer om hvordan foreldreveiledning
fungerer i Norge, er det viktig for oss å få informasjon fra
alle slags familier. Vi ønsker informasjon om familier i
ulike livssituasjoner, med barn i ulike aldre og med ulike
grunner for å ville delta i foreldreveiledningsgruppe. Vi
ønsker både familier der foreldrene bor sammen og der
de bor hver for seg. Det er derfor svært verdifullt om dere
vil delta i undersøkelsen, uansett hva som er bakgrunnen
for at dere meldte dere på gruppe. delta i undersøkelsen,
uansett hva som er bakgrunnen for at dere meldte dere på
gruppe.

Hvordan virker foreldreveiledning i grupper (ICDP)?

KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål om prosjektet eller om deltakelse!
E-post: Gun-Mette.Brandsnes.Rosand@fhi.no. Telefon: 21078085

GUN-METTE B. RØSAND
Prosjektleder
Folkehelseinstituttet

VI VIL INVITERE DEG til å delta i en studie av hvordan
foreldreveiledningsprogrammet International Child
Development Programme (ICDP) virker.
Alle som har barn møter ulike små og store utfordringer
i foreldrerollen. Mange foreldre opplever at de får god
hjelp av å delta i en foreldreveiledningsgruppe. ICDP er
et forebyggende program til foreldre i grupper med fokus
på mestring og familiens ressurser. Programmet tilbys en
rekke steder i Norge og mange andre land. Gruppene ledes
av sertifiserte ICDP-veiledere.

HEIDI AASE
Avdelingsdirektør
Folkehelseinstituttet

Alle som har barn møter ulike små og store utfordringer
i foreldrerollen. Mange foreldre opplever at de får god
hjelp av å delta i en foreldreveiledningsgruppe. ICDP er
et forebyggende program til foreldre i grupper med fokus
på mestring og familiens ressurser. Programmet tilbys en

rekke steder i Norge og mange andre land. Gruppene ledes
av sertifiserte ICDP-veiledere
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er
ansvarlig for gjennomføringen av foreldreveiledning basert
på ICDP. Selv om tiltaket er utbredt, trengs det en grundig
evaluering av hvilken effekt det har. Derfor går vi i gang
med denne studien. Studien utføres av Folkehelseinstituttet
og er finansiert av Bufdir.evaluering av hvilken effekt
det har. Derfor går vi i gang med denne studien. Studien
utføres av Folkehelseinstituttet og er finansiert av Bufdir.

FORMÅLET MED STUDIEN
ICDP brukes mye, men vi mangler en grundig evaluering
av hvordan tiltaket virker. Formålet med studien er å
undersøke hvordan ICDP virker på foreldre, på barn og på
forholdet mellom dem.
Gjennom din deltakelse vil du bidra til å fremskaffe nyttig
kunnskap om effekten av ICDP. Vi trenger å få vite mer
om foreldres erfaringer med tilbudet, for å kunne utvikle
dette videre.

og er finansiert av Bufdir.evaluering av hvilken effekt
det har. Derfor går vi i gang med denne studien. Studien
utføres av Folkehelseinstituttet og er finansiert av Bufdir.

Resultatene vil gi oss viktig kunnskap som kan benyttes i
arbeidet for gode, forebyggende tjenester for foreldre og
barn også i fremtiden.

Vi håper du vil være med i denne undersøkelsen!

HVORFOR BLIR DERE INVITERT?
I perioden studien foregår vil alle foreldre som ønsker å
delta i ICDP-gruppe på ulike steder i Norge bli invitert til å
delta i studien. Alle som inviteres har meldt interesse for
en ICDP-gruppe ment for foreldre generelt.

måneder etter at du fylte ut første skjema. Dette gjelder
også for deltakere i kontrollgruppen. Etter 6 måneder,
når datainnsamlingen er avsluttet, vil alle som var
kontrollgruppe, få tilbud om foreldreveiledning, og
kan velge å takke ja dersom dette fremdeles er aktuelt.
Alle deltakere i prosjektet (både betingelse 1 og 2) kan
benytte øvrige helse- og velferdstjenester (deltakelse i
helsestasjonens ordinære program, besøk hos fastlege etc)
som vanlig.

HVA INNEBÆRER DET Å DELTA?
Som deltaker i prosjektet oppgir du din epostadresse
til gruppeveileder, som videreformidler denne til
Folkehelseinstituttet. Da vil du få tilsendt epost med lenke
til elektroniske spørreskjemaer som du kan fylle ut på PC
eller nettbrett. Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut
elektronisk, får du spørreskjemaer i papirversjon. Du vil
bli bedt om å fylle ut første spørreskjema før oppstart av
gruppen.

Alle som fullfører deltakelse i prosjektet, uavhengig av
om man er i intervensjons- eller kontrollgruppe, er med i
trekningen av 20 iPad Mini.
HVILKEN INFORMASJON SKAL
INNHENTES?
Vi samler inn informasjon via spørreskjemaer til dere
foreldre. Vi bruker et nettbasert system (dataportal)
administrert av Norsk senter for forskningsdata (NSD),
og over en sikker datalinje. Det står mer om datasikkerhet
nedenfor.

Når du har fylt ut skjemaet, blir din gruppe tilfeldig
trukket ut til en av to betingelser: enten får gruppen
gruppeveiledning basert på ICDP med oppstart som
planlagt (betingelse 1; «intervensjonsgruppe»), eller så må
din gruppe vente til datainnsamlingen er avsluttet før dere
kan få ICDP (betingelse 2; «kontrollgruppe»).

Spørreskjemaene omhandler blant annet
bakgrunnsinformasjon om deg og familien din, hvordan du
opplever å være foreldre, hvordan du har det sammen med
barnet ditt, og hvordan barnet ditt har det. All informasjon
som registreres om deg behandles konfidensielt.

Hvorvidt du blir trukket ut til betingelse 1 eller 2 er helt
tilfeldig og det er ingen, hverken du selv eller noen du
møter i prosjektet, som kan påvirke eller som på forhånd
vet utfallet av tildeling.
Tilfeldig tildeling er ofte brukt i forskning fordi det er
den beste metoden for å teste effekten av et tiltak. Du vil
få informasjon fra gruppelederen eller en medarbeider i
studien om hvilken betingelse du tildeles.

deltakerne i prosjektet blir lagret på en sikker server ved
Norsk senter for forskningsdata (NSD). Dette er en av de
tryggeste måtene å oppbevare forskningsinformasjon på.

Invitasjonsmalen er laget i fire
fargevarianter i indesign. Farger
og fonter er forhåndsdefinert i
dokumentet. Bilder legges inn
i anviste felter i sort/hvitt. Ved
innhenting av bilder se retningslinjer
på side 13.

Hver deltaker får et ID-nummer ved registrering
i dataportalen. Dette ID-nummeret knytter deg til
dine opplysninger gjennom en epost-/navneliste som
oppbevares adskilt fra dine svar på spørreskjema. Det er
kun veiledere, forskere og våre samarbeidspartnere i NSD
som vil ha tilgang til koblingene mellom ID-nummer og
navn/epostadresser.
Gruppeveilederne vil ha tilgang til koblingene mellom IDnummer og navn/epostadresser for sine gruppedeltakere,
blant annet for å kunne registrere hvem som møter opp på
de enkelte gruppemøtene. Veilederne vil få vite om du har
svart på spørreskjema eller ikke, men vil ikke få innsyn i
hva du har svart på spørreskjemaene. Veilederne vil få vite
om du har svart på spørreskjema eller ikke, men vil ikke få
innsyn i hva du har svart på spørreskjemaene.
Det er kun forskerne og våre samarbeidspartnere ved NSD
som har tilgang til dine svar gjennom koblingen mellom
ID-nummer og epost/navn, og de har taushetsplikt. Det er
kun forskerne og våre samarbeidspartnere ved NSD som
har tilgang til dine svar gjennom koblingen mellom IDnummer og epost/navn,
og de har taushetsplikt.

OPPBEVARING OG BEHANDLING AV
OPPLYSNINGER
Undersøkelsen er godkjent av Folkehelseinstituttets
Personvernombud. Opplysningene som samles fra

Du vil også få tilsendt spørreskjema på to senere
tidspunkter; rett etter avslutning av gruppe, og 6
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DELTAKER?
Du melder deg på som deltaker i undersøkelsen gjennom
å gi e-postadressen din til din gruppeveileder. Da får
du tilsendt lenke til spørreskjemaet. Du blir bedt om å
samtykke til deltakelse i studien før du starter å svare på
spørsmål.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er
registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil
i disse opplysningene. Epostadressen som knytter deg til
informasjonen som samles inn vil bli slettet når prosjektet
avsluttes. Deretter vil datamaterialet bli av-identifisert slik
at informasjonen som samles inn ikke lenger kan knyttes
til deg. Det vil ikke være mulig å føre noen opplysninger
tilbake til deg fra de resultatene som publiseres i prosjektet.
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til å delta i studien:

Hvordan virker foreldreveiledning i grupper (ICDP)?

KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål om prosjektet eller om deltakelse!
E-post: Gun-Mette.Brandsnes.Rosand@fhi.no. Telefon: 21078085

GUN-METTE B. RØSAND
Prosjektleder
Folkehelseinstituttet
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Hvordan virker foreldreveiledning
i grupper (ICDP)?

Dersom det blir mulighet for forlengelse av prosjektet, eller
et oppfølgings-prosjekt, kan du bli kontaktet igjen.
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er
ansvarlig for gjennomføringen av foreldreveiledning basert
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evaluering av hvilken effekt det har. Derfor går vi i gang
med denne studien. Studien utføres av Folkehelseinstituttet
og er finansiert av Bufdir.evaluering av hvilken effekt
det har. Derfor går vi i gang med denne studien. Studien
utføres av Folkehelseinstituttet og er finansiert av Bufdir.
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Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å
delta, undertegner du en samtykkeerklæring i forbindelse
med utfylling av første spørreskjema. Om du sier ja
til å delta, kan du når som helst trekke deg fra studien
uten å oppgi noen grunn, og uten at det påvirker din
videre deltakelse i ICDP-gruppe. Dersom du trekker
deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er
inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål
om prosjektet, kan du kontakte gruppeveileder, eller
prosjektleder for evalueringen; se kontaktinformasjon
under.
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tilbake til deg fra de resultatene som publiseres i prosjektet.
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Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å
delta, undertegner du en samtykkeerklæring i forbindelse
med utfylling av første spørreskjema. Om du sier ja
til å delta, kan du når som helst trekke deg fra studien
uten å oppgi noen grunn, og uten at det påvirker din
videre deltakelse i ICDP-gruppe. Dersom du trekker
deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er
inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål
om prosjektet, kan du kontakte gruppeveileder, eller
prosjektleder for evalueringen; se kontaktinformasjon
under.
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comnimagnit aliciet etus re od ullende
volorunt idem quissitatum aboristem
rem consed quam aditatur suscitas niendio. Nam ipsam sam necaepe liquibus a
voluptiusam audipsunti utate volorepudit vitam, voluptas sitaquas molum el es
explita quamus anducipsa sit am que
nos aruption cus, inciae simillu picatibus
cor sae. Ut rem imperum autas dolo id
quisi rempera tempossi omnis dus et
mint volupta tionet restiorum faceaquae
et, volupta eperro tet enis ini reptatem
qui dent, ut optam siminim ditio.
Mellomtittel inn her

Lia sincidi psamus, cum nemperit harum
invenis rem es aliqui dolupictiosa quid

moluptaque intorio necus, quis quidunt
pratque elest, se in excerum fugiae. Et
pellate etus eos sime et ulpa aceatem ist
quassin tiusaerum susaper enissum et in
nim quam quiscip sapiet, tem. Sa debit
volut renimpore dus ventiur? Tatior
minis et, occusapictat arum qui ut fugia
sapedisquo dolorer speles ut ipsum ra
corerum estempor accus et ipsus pligenti
occus. Obit as et quos volesti blam ute
nis aut exceriori conserum arum hari.
Mellomtittel

Faccupis aditiam experias esed minte
vouptur reribus andelicilla eos dollautat
hilia sumquat quaerovid quiam labore,
cor sitate nes dolupti dolores sitent
hilisci llendemo consedipsa eiumeni
sinciat usciis doluptatio voluptioriam
quament ionet, volorenihil iliae sit arum

RAMMESAK TITTEL KOMMER HER
sequodi psaecta eculpariae est officto dolupid et ut
etur simolorro berum que del id estis in non reprovid
quae coratestotas id ma quam issimin et vel int etur
res earum lam sam, asitas repelles et atio ipsam nonsed

Optatiamendi dolupta aut molorero
voluptati voluptam fugit dolut
doloriam eos velit quates volorer
ovidelessit et et quaerum volor ad
quo quam untum alibeata quiandae.

TYPE SAK HER

Tittel kommer her tittel
kommer her som dette
Dipsunt verores molor solent volorit
iumquae quunt ma qui od qui aliquat
ionseditia voluptae quat abore nosse
volectibus qui aut dercimi, versperunt.

M

us et volorib ustibus ea que
volorro ipiet opta eosamus, suntiur
modit, quia quatium remod es nem quid
molupis con conseque vollaut molenda
ndantio to to que idis ut volorectem
andia videsedit et, asitiis apicab ilicidu
cillitas essiti restem fuga. Sedit aut am
dollacium landusc iisquam, cum conse pa
cusci vendis andit hicid quam essecumqui sit eos magnis de consequ ianiae sunt

TITTEL KOMMER HER
Sedit aut am dollacium Dellabore
nonsernatur, idebitae doles qui adit,
ad qui conseceaquo omnim
Ernatesequo iur, nihit, aut eos moluptate
des sament, voloratint undi ullesti atquia
dolore odi dolorum ersperum quam eos
ilia illit voluptis sinimusda consequia
conseque sandis ut at estiosti as dent por

aute nem que sa corio qui odic te eumqui
diti delitatus as es essequi velias reseque
peresti atempor atust et velicip itissitat
que nisin exped eum, corrovid mo blaccus, omnihic ipidelit lab iunt aut volum
in nonsed utecearuptat ium aceaquam
vollacc atempora dipist, comnimagnit
aliciet etus re od ullende volorunt idem
quissitatum aboristem rem consed quam
aditatur suscitas niendio. Nam ipsam
sam necaepe liquibus a voluptiusam
audipsunti utate vo Apis corum adigenis veraecu sanducium et et hicipsam
quodis inctas eos que minis eatur? Qui
seque doluptatia natquam usdam, omnis
et as doluptatetum quid quae eos apitis

aut rem nis etus is nobitaquatur archic
tem dolupiscilit voluptaqui qui conseru
ptationetur siniet aut rempore rerciant,
quid est quiduci isquatias maio. Ique voluptam, quo culparu ptatioreicid magnis
accum endae porum eumquam, veruptae voluptati dit faccum doluptatia non
cuscill oratur acita dis nulpa veris con
rempor aliquati quaspel lestin reicipit
dolum ideles nos eatur rent.

Derit exerorum labor as nonseni
conse plicipsandi dellaboratur archillam rehenihitiis sum volor sit volupta
tissimaio est explabo reptae im faccus
erit volupta eprerit, et quam num qui to
inulpa sequid qui dipsunt ionsero modi
ne sinvent, cus elenimagnam nonsequ
aspidel lenimol uptaturiat eat doluptae
ipsapis voloris ad quo oditas es utatia
net quas et ipsundaero tem quassi dem
recaborrum sequi utemodi tatur?
Mellomtittel inn her

Igenduscium fuga. Aximus quatiumqui
disi qui nobit ut eost re quatur, nusam
harupti rerehen imagniet alit eatem re
pa volecuptas doluptat aborati bustio
inis dolluptatios ut facerate de quis con
ex exerio. Hendit adita assit excepero
dolum quunt ullupti andandel ipsaped
excessi molorum dis iustiam estis sam ut
evellendent lati niet quissit velit asincid
ebistibus. Mil id quatin et fuga. Pos estiae

volores perum volendae invelec eatem.
Turibus enim nimpedi que velecae
ssinihilla quisit laut haris entiund anihit
volum quiam doloresti.Qui consequid
quas simint quaepero vere sam, omniae
nime latendae nus soluptatem qui nia
simolup taecto ex esedis et, venihita verunt laccusda aliciisit ratureptatis et pore
erovitatese pre ese porionseque sumeturis derit as dolor sit la andipsam, ommodit aquiatur, unt aditasp ereptatis esed
min nobis idunt pa dolorer epereiur?
Aborio. Ut voluptatus. Vernate
parisin prae non plitia verio blam, officius et ist verum aut velest, qui volecum
quiscia ea consequi iunt.
Mellomtittel inn her

Lent autaspel mo toreped que doluptae
esero de volorporias as qui ditionet int
quibus, int eaturios min nitas ide laccae
dolorem earciatur, ut eatissi nvelign
ientia voluptatur, cullest, nonet fuga. Ut
eum etur apeliqui ullendesto mossitis et
ea vit voluptatquas is sinvenis comniat enimus es rem exceperspera quaes
con non eossinv elibus eium nihilis as
enecusdant, sae dunt, utet aliquia dolupta
tionsed eatiae esti ut apide dite dolori

RAMMESAK
TITTEL INN
HER
Optatiamendi dolupta aut
molorero voluptati voluptam fugit dolut doloriam
eos velit quates volorer
Nerit exerorum labor as
nonseni conse plicipsandi
dellaboratur archillam
rehenihitiis sum volor sit
volupta tissimaio est explabo
reptae im faccus erit volupta
eprerit, et quam num qui
to inulpa sequid qui dipsunt
ionsero modi ne sinvent,
cus elenimagnam nonsequ
aspidel lenimol uptaturiat
eat doluptae ipsapis voloris
ad quo oditas es utatia
net quas et ipsundaero
tem quassi dem recaborrum sequi utemodi tatur?
enduscium fuga. Aximus
quatiumqui disi qui nobit
ut eost re quatur, nusam
harupti rerehen imagniet
alit eatem re pa volecuptas
doluptat aborati bustio inis
dolluptatios ut facerate de
quis con ex exerio. Hendit

Nyhetsbrev er laget i indesign.
Farger og fonter er forhåndsdefinert.
Ved innhenting av bilder se
retningslinjer side 13.

RAMMESAK TITTEL KOMMER HER
Ugit qui quas maio enihill audandae cor ibus sent pe pro quaeceaquid
molorem porruptat enderum aut re porporpos sitatis tiundit re similit
iistiam id ut re dic tet im dolestio. Fererro is atiae nusciun tisquatem voles
sequodi. psaecta eculpariae est officto dolupid Enimagnis est vent officium
quam hicilic itiatius, solo od mos evelenis eatur, nempernam.Ximinvenem
faccus num reperum quodis voluptatus sa commos re pa nonsed maximet
voluptatio illoreius exeria dolest, autempo represt a derunt, se cor aut

KOLOFON
Fuit, non autemed ad a vid publinum iptilique abununincla contiam et; esusum
rei se es hocaequemo tum haes, que fecitum confec vis.Forbisserum spio
menduc obus, quam ut vidium perivit ete, qui cor locre ne cotius firi publicae

TYPE SAK HER

Her skal det
komme inn en
tittel
Optatiamendi dolupta aut molorero
voluptati voluptam fugit dolut
doloriam eos velit quates volorer
ovidelessit et et quaerum volor ad
quo quam untum alibeata quiandae.

Ugit qui quas maio enihill audandae cor ibus sent pe
pro quaeceaquid molorem porruptat enderum aut re
porporpos sitatis tiundit re similit iistiam id ut re dic tet
im dolestio. Fererro is atiae nusciun tisquatem voles

Her kommer det
en lang tittel til

Dipsunt verores molor
solent volorit
iumquae quunt
ma qui od qui
aliquat

D

erit exerorum labor as nonseni
conse plicipsandi dellaboratur
archillam rehenihitiis sum volor sit
volupta tissimaio est explabo reptae im
faccus erit volupta eprerit, et quam num
qui to inulpa sequid qui dipsunt ionsero
modi ne sinvent, cus elenimagnam
nonsequ aspidel lenimol uptaturiat eat
doluptae ipsapis voloris ad quo oditas es
utatia net quas et ipsundaero tem quassi
dem recaborrum sequi utemodi tatur?

Mellomtittel inn her

Igenduscium fuga. Aximus quatiumqui
disi qui nobit ut eost re quatur, nusam
harupti rerehen imagniet alit eatem re
pa volecuptas doluptat aborati bustio
inis dolluptatios ut facerate de quis con
ex exerio. Hendit adita assit excepero
dolum quunt ullupti andandel ipsaped
excessi molorum dis iustiam estis sam ut
evellendent lati niet quissit velit asincid

ebistibus. Mil id quatin et fuga. Pos estiae
volores perum volendae invelec eatem.
Turibus enim nimpedi que velecae
ssinihilla quisit laut haris entiund anihit
volum quiam doloresti.Qui consequid
quas simint quaepero vere sam, omniae
nime latendae nus soluptatem qui nia
simolup taecto ex esedis et, venihita
verunt laccusda aliciisit ratureptatis et
pore erovitatese pre ese porionseque
sumeturis derit as dolor sit la andipsam,
ommodit aquiatur, unt aditasp ereptatis esed min nobis idunt pa dolorer
epereiur?
Aborio. Ut voluptatus. Vernate parisin prae non plitia verio blam, officius et
ist verum aut velest, qui volecum quiscia
ea consequi iunt.
Mellomtittel inn her

Lent autaspel mo toreped que doluptae
esero de volorporias as qui ditionet int
quibus, int eaturios min nitas ide laccae
dolorem earciatur, ut eatissi nvelign
ientia voluptatur, cullest, nonet fuga. Ut
eum etur apeliqui ullendesto mossitis et
ea vit voluptatquas is sinvenis comniat
enimus es rem exceperspera quaes

con non eossinv elibus eium nihilis as
enecusdant, sae dunt, utet aliquia dolupta
tionsed eatiae esti ut apide dite dolori
occustvt mais voloraes soloren dundiae
experchit autem ex excerov itatiam cusamet eosserum,.Aborio.
Ut voluptatus. Vernate parisin prae
non plitia verio blam, officius et ist
verum aut velest, qui volecum quiscia ea

LITEN TITTEL
KOMMER HER
Ugit qui quas maio enihill
audandae cor ibus sent pe
pro quaeceaquid molorem
porruptat enderum aut re
porporpos sitatis tiundit re
similit iistiam id ut re dic tet
im dolestio. Fererro is atiae
nusciun tisquatem voles
sequodi psaecta eculpariae
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