
Till privata vårdgivare som har 
vårdavtal med Region Halland
Vårdgivare som har avtal med Region Halland har rätt att använda en särskild symbol som visar detta. 
Symbolen kan exempelvis användas i annonser, tryckt informationsmaterial och på vårdgivarens 
webbplats. Den finns i eps-format för tryck och i jpg-format för digital användning.

Symbolen signalerar att patienten har samma möjligheter och rättigheter hos vårdgivaren med avtal 
som inom Region Hallands egen vård. Om det finns utrymme kan det vara klokt att kommunicera 
detta genom att exempelvis skriva ”XXX har avtal med Region Halland. Det innebär att vi har samma 
patientavgifter och följer samma regler för frikort och sjukresor som inom Region Hallands egen vård”.

En särskild skylt och en affisch med denna information, finns som komplement till symbolen.
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Vårdavtal med Region Halland-symbolen
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alltid en frizon runt symbolen 
•	 För att symbolen ska framgå tydligt ska den alltid ha en frizon runt om. I denna yta får det inte ligga bilder, 

text, linjer eller andra element. Frizonen anger också minsta avståndet till papperets kant. 

•	 Frizonen är ett minimum. Ibland kan en ännu större frizon få symbolen att framträda tydligare.

•	 Frizonen står i relation till symbolens storlek. Den anges nedan i form av ett X, vars höjd motsvarar en 
tredjedel av symbolens höjd. 

minsta tillåtna storlek 
Symbolen får inte vara mindre än 20 mm bred. Detta för att texten ska vara läsbar.
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exempel på användning av symbolen i annons 
I en annons kan symbolen exempelvis placeras längst ned till höger, men placeringen är valfri. 
Tänk bara på att det ska finnas en frizon runt symbolen (se förra sidan).

användning i tryck 
I tryck, såsom tidningsannonser och informationsmaterial, används symbolen i eps-format. Bifoga 
eps-filen till den reklambyrå som ska utforma materialet. Producerar du själv så montera in eps-filen   
som en bild. Tänk på att inte dra i symbolen så att proportionerna ändras.

användning i digitalt material 
I digitalt material, exempelvis på en webbplats, används symbolen i jpg-format. Tänk på att inte dra i 
symbolen så att proportionerna ändras. Symbolen får inte vara mindre än 85 pixlar bred. Detta för att 
texten ska vara läsbar på bildskärm.
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Storgatans hudspecialist
Illestiorum quaerum fuga. As evendus occuptat arum 
imet es eseriberiam reperiti volupta conse consed 
experemperum qui assinum eos aut fuga. Ovitatia et 
quisit latem as ditibus rem. Välkommen!

Storgatan 4, 545 00 Nystad. Telefon: 023-55 55 44
Öppettider: 9-17 vardagar. www.storgatanshudspecialist.se

Vårdgivarens
logotyp
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Storgatans hudspecialist
As evendus occuptat arum imet es eseriberiam reriti 
vIllestiorum quaerum fuga. As evendus occuptat arm 
imet es eseriberiam reperiti volupta conse consed 
experemperum qui assinum eos aut fuga. evendus 
occuptat arum imet es eseriberiam repvita tia et quiit 
latem as ditibus rem. Välkommen!

Storgatan 4, 545 00 Nystad. 
Telefon: 023-55 55 44
Öppettider: 9-17 vardagar. 
www.storgatanshudspecialist.se

Storgatan 4, 545 00 Nystad. Telefon: 023-55 55 44
Öppettider: 9-17 vardagar. www.storgatanshudspecialist.se
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Din logotyp

Exempel på annonser där vårdgivaren använder symbolen tillsammans med sin egen logotyp, respektive med enbart symbol.

Exempel på baksida på en broschyr


