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Sjukhuskyrkans profil
Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. 
Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför. 
Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar olika kristna kyrkor och 
samfund. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i 
sjukhusets närområde.

På följande sidor presenteras Sjukhuskyrkans profil. Syftet med 
profilarbetet har varit att skapa en stark visuell identitet.

Märket, Sjukhuskyrkans symbol, är en blomma innesluten i ett kors. 
Märket som funnits sedan tidigare har nu fått ordet Sjukhuskyrkan kopplat 
till sig. I anslutning till denna logotyp kan även det berörda sjukhusets 
namn skrivas in som tillägg. Se exempel på detta i manualen.

Teckensnittet som används heter Cambria och finns som standard i de 
flesta datorer idag. Genom att använda signalord, teckensnitt, färg och 
bilder som knyter an till verksamheten skapas en tydlig visuell identitet  av 
Sjukhuskyrkan och dess verksamhet.

På följande sidor visas exempel på basmaterial i form av foldrar, 
broschyrer, roll-ups och annonsförslag. Se denna manual som en 
vägledning för dig som ska producera ditt eget basmaterial, men också 
som riktlinje för externa producenter.

Den grafiska manualen har fastställts av Samarbetsrådet för andlig vård 
inom hälso- och sjukvården, som arbetar utifrån mandat givna av Svenska 
kyrkan, Sveriges frikyrkosamråd och Stockholms katolska stift.

Materialet har reviderats och finns nu som Print om demand hos 
Kph i Uppsala och beställs via webben. På Sjukhuskyrkan.se finns 
kontakt uppgifter och hur du beställer produkterna.
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Logotyp och märke
Logotypen består av märket och ordet Sjukhuskyrkan.

Märket – Sjukhuskyrkans symbol – är en blomma innesluten i ett kors. Blomman växer 
som ett skott på en avbruten stam och vill vara en symbol för liv och kraft, för tron på 
uppståndelsen. Ur det brustna, ur det avbrutna, kan något nytt växa fram. Blomman är 
också en treenighetssymbol. Sjukhuskyrkans symbol och ordet ”sjukhuskyrkan” är ett 
skyddad varumärke hos Patent och registreringsverket. Registreringsnummer är 167083.

Sjukhuskyrkans symbol kan användas som signalelement utan text under förutsättning 
att hela logotypen används som avsändare på till exempel baksidan av produkten, se 
exempel längre fram i manualen. Tillsammans med andra avsändare ska hela logotypen 
användas.

Logotypens färg är PMS 683 (C11% M100% Y0% K43%). Vid tryck av endast svart, 
rekommenderas 100% svart logotyp. Om bakgrunden är ”mörk” används logotypen negativ 
för att undvika otydlighet.

Observera! Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar olika kristna kyrkor och 
samfund. Sjukhuskyrkans logotyp ska alltid stå för sig själv och inte kopplas ihop med 
andra samfunds logotyper. Vid de tillfällen då samarbete sker skrivs dessa namn in utan 
respektive logotyper.

Logotypen finns att tillgå på Sjukhuskyrkans webb Sjukhuskyrkan.se.
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Märket som dekor
Sjukhuskyrkans symbol (märke) kan användas som ett dekorativt inslag, fristående eller 
som en del i en bakgrundsyta, se exempel nedan.

t Visitkort
Baksidan kan ha 
ett dekorativt 
märke eller bara 
vara vit.

u Roll-up
Vid avsaknad av bilder,
fäll in en del av märket i
bakgrundsfärgen, placera 
negativ text ovanpå.

q Annonser
Vid avsaknad av bilder, fäll in en 
bård med en del av märket.

Namn Efternamn
titel

Adressrad 1
Adressrad 2
Telefon:
Mobil:
Extrarad:
namn.efternamn@svenskakyrkan.se
www.sjukhuskyrkan.se

Kyrkan i hälso- 
och sjukvården
Sjukhuskyrkan är benämningen på 
de kristna kyrkornas gemensamma 
arbete inom den andliga vården inom 
sjukvården. Arbetet vänder sig till 
patienter, närstående och personal.

www.sjukhuskyrkan.se

Kyrkan i hälso-  
och sjukvården
”Jag var sjuk och ni såg till mig...”

Matteusevangeliet 25:36

•   Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag    
 för de kristna församlingarna!

•  Ett uttryck för denna omsorg är det arbete  
  Sjukhuskyrkan utför.

•  Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar    
  olika kristna kyrkor och samfund.

•  Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de      
  lokala församlingarna i sjukhusets         
  närområde.

www.sjukhuskyrkan.se
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Storlek på logotyp

70 mm A4-format (dubbelt så bred på A3)

60 mm A5-format

50 mm annonser

30 mm minsta storlek



7

Placering av logotyp

q Frizon
Relation till andra bilder eller texter.

q Placering av logotyp
På A4 format (baksida). Logotypen är 70 mm bred.
Märket är placerad 15 mm från vänsterkant och vilar på baslinjen.
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15 mm marginal (gäller för A4-format)
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t Placering av märke på framsidan
Märket fälls in på framsidan i det nedre 
högra hörnet och placeras i en vit cirkel 
(inskriven i en kvadrat).

q Placering av logotyp på baksidan
På broschyrer och foldrar placeras logotypen på 
baksidan i nedre vänstra hörnet. 

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans  
symbol är en blomma 
innesluten i ett kors.

Blomman växer som
 ett skott på en 
 avbruten stam och 
vill vara en symbol för 
liv och kraft, för tron 
och uppståndelsen.

Ur det brustna, ur det 
avbrutna, kan något 
nytt växa fram.

Blomman är också en 
treenighetssymbol.

Rubrik

Valfri text som man kan fylla i själv.
Till exempel:
 - Kontaktuppgifter
 - Speciella tider
 - Plats på sjukhuset

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sjukhuskyrkan

Baksida

Baksida
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Bilder och bildspråk
Det har tagits fram ett antal bilder för Sjukhuskyrkans räkning som beskriver 
verksamheten och skildrar Sjukhuskyrkans personal i det vardagliga arbetet. Bilderna finns 
på svenskakyrkan se/ikon och på sjukhuskyrkan.se  Bilderna är GDPR-säkrade.

Länk till mapp 
https://www.svenskakyrkan.se/fotoweb/albums/XfpImgwp_Hs4FTpchBjp0I8Ui_fwh38E0HzBzQ/

Observera att bilderna ej får spridas då dessa bilder är avsedda för Sjukhuskyrkan. Vid 
användning ska fotografens namn uppges i en  s.k. fotobyline. Fotografens namn finns vid 
varje bild i mappen.
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Färger
Sjukhuskyrkans primärfärg är PMS 683. CMYK C11% M100% Y0% K43%. RGB R122 G0 B82. 
I samband med tryckning används CMYK-blandningen. 

Nedan ges förslag på toner i procent som kan användas av den vinröda färgen i bakgrunder 
och färgplattor kombinerat med gråskala.

PMS 683

C11 M100 
Y0 K43

80% 60% 40% 20%

Svart

100% 80% 60% 40% 20%
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Teckensnitt
Cambria är teckensnittet (typsnittet) som används i Sjukhuskyrkans produktioner. Det är 
ett serif-teckensnitt (med fötter).

Cambria har utformats för att vara läsvänligt både på digital skärm och i skrift. 
Teckensnittet finns i två vikter, Regular och Bold inklusive kursiver (Italic).

Använd gärna Cambria Regular i brödtext och Cambria Bold i mellanrubriker. Större 
huvudrubriker skrivs förslagvis i Cambria Regular.

Cambria Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!%&?+=
Cambria Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!%&?+=
Cambria Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!%&?+=
Cambria Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!%&?+=

Cambria CambriaVERSALReg
Italic

Boldgemen
Bold ItalicCAMBRIA
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Kontorstrycksaker
Visitkort – använd gärna ett obestruket vitt papper, t.ex. Scandia 2000 eller likvärdigt..

Marginal: 5 mm
Namn: Cambria Bold 
Titel: Cambria Oblique Regular
(en radmatning efter)
Kontaktuppgifter: Cambria Regular

Namn Efternamn
titel

Adressrad 1
Adressrad 2
Telefon:
Mobil:
Extrarad:
namn.efternamn@svenskakyrkan.se
www.sjukhuskyrkan.se

90
 m

m

55 mm

u Baksida
Det finns två alternativ för 
baksidan antigen ett dekorativt 
märke eller bara vit.
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Brevpapper – Nedladdningsbar PDF för brevpapper finns att hämta på sjukhuskyrkan.se. 

Marginaler: 20 mm från vänster, 15 mm från överkant.

Logostorlek: 70 mm.
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Trycksaker
För att förenkla produktionen av informationsmaterial för Sjukhuskyrkan föreslås ett antal 
bastrycksaker.

På följande sidor ges exempel på standardtrycksaker som Sjukhuskyrkan kan behöva för att nå ut 
med information om verksamheten. Detaljerad beskrivning på följande sidor.

Några av trycksakerna kan du skapa själv med hjälp av mallar via Kph:s webbshop.

q Folder 6 sid (99x210 mm) q Folder 4 sid (148x148 mm)

u Kort 4 sid (A6, 105x148 mm)
Kortet innehåller en
kort text som beskriver
symboliken och idén med
signalordet (märket).

Text om sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans  
symbol är en blomma 
innesluten i ett kors.

Blomman växer som
 ett skott på en 
 avbruten stam och 
vill vara en symbol för 
liv och kraft, för tron 
och uppståndelsen.

Ur det brustna, ur det 
avbrutna, kan något 
nytt växa fram.

Blomman är också en 
treenighetssymbol.

Rubrik

Valfri text som man kan fylla i själv.
Till exempel:
 - Kontaktuppgifter
 - Speciella tider
 - Plats på sjukhuset

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sjukhuskyrkan
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Folder 6 sid (99x210 mm)

p Fram- och baksida med invik
Framsida med bild med rundade hörn och infällt märke i nedre högerkant, se anvisningar om 
placering tidigare i manualen. Kontaktuppgifter och logotyp på baksidan. (10 mm marginal 
runt om.)

t Insidan
Utfallande foton och 
färgplattor i olika procent 
av Sjukhuskyrkans vinröda 
färg.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans  
symbol är en blomma 
innesluten i ett kors.

Blomman växer som
 ett skott på en 
 avbruten stam och 
vill vara en symbol för 
liv och kraft, för tron 
och uppståndelsen.

Ur det brustna, ur det 
avbrutna, kan något 
nytt växa fram.

Blomman är också en 
treenighetssymbol.

Rubrik

Valfri text som man kan fylla i själv.
Till exempel:
 - Kontaktuppgifter
 - Speciella tider
 - Plats på sjukhuset

Foto: Magnus Aronson/Ikon

När livet förändras...
Osäkerheten kring en diagnos, ett  hastigt 
 dödsfall, en olycka med oviss utgång, 
 upptäckten av en kronisk sjukdom, ett  nyfött 
barn som dör...

Sjukhuskyrkan är de kristna f örsamlingarnas 
arbete i vården.

Vi möter människor i alla åldrar, så väl  kristna 
som människor med en annan livstolkning 
eller religionstillhörighet – de grundläggande 
 livsfrågorna delas av alla.

Samtalen tar sin utgångspunkt i det  patienten 
eller den närstående vill tala om. Det kan 
 handla om sjukdom och lidande, hopp och 
 vanmakt, liv och död, tro och tvivel...

Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt 
och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

”Så mycket oro och så många frågor har 
väckts genom  min sjukdom.

I mötet med Sjukhuskyrkan fanns någon 
som tog sig tid att lyssna.”

Kyrkan i hälso- och 
sjukvården
Sjukhuskyrkan är benämningen på de kristna 
kyrkornas gemensamma arbete inom den and-
liga vården inom sjukvården. Arbetet vänder sig 
till patienter, närstående och personal.

Ansvaret för sjukhuskyrkan bärs av de lokala 
församlingarna i sjukhusets närområde.

• Enskilda samtal och själavård.

• Krisstöd vid akuta händelser.

• Avskeds- och minnesstunder.

• Dop och barnvälsignelse i krissituation.

• Gudstjänster och andakter.

• Samtal och reflektionsgrupper med personal.
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Folder 4 sid (148x148 mm)

p Folder, fram och baksida
Adressuppgifter och logotyp på baksidan tillsammans med bilder. Framsida med bild med
rundade hörn och infällt märke i nedre högerkant, se anvisningar om placering tidigare i 
manualen.

p Uppslag
Uppslag, insidor med 20% ton av Sjukhuskyrkans primärfärg (vinröd) med vitt märke, på 
vänster sida.

Sjukhuskyrkan är benämningen på de kristna kyrkornas 
 gemensamma arbete inom den andliga vården inom sjukvården. 
Arbetet vänder sig till patienter, närstående och personal. 

Arbetet innefattar bland annat enskilda samtal och själavård, 
krisstöd vid akuta händelser, avskeds- och minnesstunder, dop 
och barnavälsignelse i krissituation, gudstjänster och andakter.

Kontakter förmedlas, när så önskas, till andra samfunds- och reli-
gionsföreträdare. Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt 
och för inga journaler.

Sjukhuskyrkans  symbol är en blomma innesluten i ett kors. 
Blomman växer som  ett skott på en  avbruten stam och vill 
vara en symbol för liv och kraft, för tron och uppståndelsen.                 
Ur det brustna, ur det avbrutna, kan något nytt växa fram. 

Sjukhuskyrkan – resurs för 
personalen
Samtal
Sjukhuskyrkans medarbetare erbjuder reflekterande samtal lik-
som avlastande samtal för avdelningspersonal så väl som enskilt.

Kompetens
Sjukhuskyrkans medarbetare innehar kompetens i andliga och 
existentiella frågor och kan därmed komplettera kunskaperna 
hos övrig personal i vårdarbetet.

Utbildning
Sjukhuskyrkans medarbetare kan medverka vid studiedagar och 
vårdutbildningar.

Fördjupning
Sjukhuskyrkans medarbetare erbjuder möjlighet till meditation 
och gudstjänst i andaktsrummet

Sjukhuskyrkan

RUBRIK
Valfri text som man kan fylla i själv.
Till exempel:
- Kontaktupgifter
- Speciella tider
- Plats på sjukhuset

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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Bokmärke

p Framsida
Bild med negativ logotyp. 
Det finns 2 st motiv att välja på.

u Baksida
Stående format (baksidan) ökar möjligheten att 
skriva mer text vid behov. Texten negativ mot 
den mörka plattan. Märket i en vit cirkel.

Foto: M
agnus Aronson/Ikon

160 mm

60
 m

m

Foto: M
agnus Aronson/Ikon

Foto: M
agnus Aronson/Ikon

Välkommen 
till Sjukhus
kyrkan
Valfri text som man 
kan fylla i själv.

Till exempel:
 Kontaktupgifter
 Speciella tider
 Plats på sjukhuset

www.sjukhuskyrkan.se
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Annonser 
Förslag till annonsutformning. Se dessa exempel som vägledning när det gäller 
komposition. Enklast är att använda en grafisk lösning med dekor och text. Men rätt val av 
foto förmedlar alltid mer engagemang och känsla.

Tidningar har ett antal format att välja mellan och det är även viktigt att veta vilken 
papperskvalitet annonsen ska tryckas på. Läs igenom materialspecifikationen (tidningens) 
noga innan annonsen skapas, för att få bästa möjliga kvalitet. Kontakta den aktuella 
tidningens annonsavdelning om du har frågor.

u 78x150
Högsmal annons 
med foto skapar
uppmärksamhet
och känsla.

q Mindre annonsformat
Lägg endast en bård med en
del av märket som dekor i
överkant.

Kyrkan i hälso- och 
sjukvården
Sjukhuskyrkan är benämningen på de kristna kyrkornas 
gemensamma arbete inom den andliga vården inom sjukvården. 
Arbetet vänder sig till patienter, närstående och personal.

www.sjukhuskyrkan.se

p 160x65

Kyrkan i hälso- 
och sjukvården
Sjukhuskyrkan är benämningen på 
de kristna kyrkornas gemensamma 
arbete inom den andliga vården inom 
sjukvården. Arbetet vänder sig till 
patienter, närstående och personal.

www.sjukhuskyrkan.se

Kyrkan i hälso- 
och sjukvården
Sjukhuskyrkan är benämningen på 
de kristna kyrkornas gemensamma 
arbete inom den andliga vården inom 
sjukvården. Arbetet vänder sig till 
patienter, närstående och personal.

www.sjukhuskyrkan.se
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Roll-up
Det finns tre olika förslag till roll-ups, som kan användas vid kommunikation om 
Sjukhuskyrkan. 

q Roll-up 1
Vänder sig till patienter, 
närstående och anställda på 
sjukhuset.

q Roll-up 2
Vänder sig till medlemmar 
i församlingar, som 
information om vad 
Sjukhuskyrkan gör. 

q Roll-up 3
Kan användas tillsammans 
med roll-up nr 1 för 
att konkretisera vad 
Sjukhuskyrkan erbjuder.

www.sjukhuskyrkan.se

Ibland rår vi inte över livet. 
Det är skört, det är sårbart. 

Sjukhuskyrkan finns som en 
samtalspart – öppen för alla –  
när de riktigt stora frågorna 
tar tag i oss.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkan i hälso-  
och sjukvården
”Jag var sjuk och ni såg till mig...”

Matteusevangeliet 25:36

•   Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag    
 för de kristna församlingarna!

•  Ett uttryck för denna omsorg är det arbete  
  Sjukhuskyrkan utför.

•  Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar    
  olika kristna kyrkor och samfund.

•  Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de      
  lokala församlingarna i sjukhusets         
  närområde.

www.sjukhuskyrkan.se

Kyrkan i hälso-  
och sjukvården
Sjukhuskyrkan är benämningen på de kristna 
kyrkornas gemensamma arbete inom den 
andliga vården inom sjukvården. Arbetet vänder 
sig till patienter, närstående och personal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala 
församlingarna i sjukhusets närområde.

•  Enskilda samtal och själavård.

• Krisstöd vid akuta händelser. 

• Avskeds- och minnesstunder.

•  Dop och barnvälsignelse i kris situation.

• Gudstjänster och andakter.

•  Samtal och reflektionsgrupper med personal.

•  Förmedlar kontakt med företrädare från andra 
trosinriktningar.

www.sjukhuskyrkan.se
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Webbshopen
Via webbshopen hos Kph kan du beställa material till Sjukhuskyrkan. Du klickar dig fram i 
menyn till vänster där du hittar färdiga produkter, produkter som går att anpassa med egen 
text samt nedladdningsbart material.

Konto
För att beställa i webbshoppen så behöver du skapa ett konto. Det skapar du första gången 
du ska logga in.

Support
Har du frågor om webbshoppen så kontakta Kph på support@kph.se.

Övrigt
Du kan även få hjälp med material som inte finns i Sjukhuskyrkans standardsortiment som 
tex något specifikt för just ert sjukhus. Kph erbjuder formgivning, tryckproduktion och god 
vägledning. 
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Saknar du någon produkt?
Lugn, vi hjälper dig.

Kph Trycksaksbolaget är ett svanenmärkt tryckeri i Uppsala som  gör både 
små och stora trycksaker för alla företag och organisationer. 

Vi kan även hjälpa till med grafisk form och lösningar för kommunikation.

Kika in vår hemsida kph.se, eller hör av dig via tryck@kph.se, 018-781 81 00 
så hjälper vi dig vidare.

Scanna QR-koderna nedan för att komma direkt till det du är intresserad av.

Kontakt
Kontaktsida på 

kph.se, med alla våra 
kontaktuppgifter.

Inspirationsbank
Inspireras av vad 
andra har tryckt 

hos oss.

Produkter
Lista på alla produkter 
som vi kan hjälpa till 

med!
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