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SPOR, Svenskt perioperativt 
register, är ett kvalitetsregister 
för operationssjukvård. 

SPOR samlar in fakta från alla 
patienter som opereras i Sverige, 
från hela kedjan av åtgärder kring 
en operation. www.periop.se

Uppdrag: 
ta fram en logga för hemsida 
och kommunikationsmaterial 
(t.ex. brevhuvud, broschyr). 

Nyckelord:
vårdkedja, operation, 
patientsäkerhet, hela Sverige. 
”Fullständiga data in 
– för trovärdiga data ut.”
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 Hur ser det 
”perioperativa fältet”
 ut just nu? 
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Färger och nyckelobjekt 
i ”periop-världen”

SPOR 
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FÄRGER

Från vitt  
 … till blått 
  … till grönt

OBJEKT

- Operationskläder,
  munskydd + huva
- Operationsprylar:
  skalpell 
  + tång / peang
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Förslag #1

Lösning:

- Typgrafisk lek med bokstäverna, 
  de är inte riktigt ”på sin plats”.   
  Sätta samman ta isär: dekonstruktion 
  och rekonstruktion som i operationens
  borttagning av något, lägga till något, 
  sy ihop, osv. 
 
- Hantverket: skalpellen

- Snittet/strecket: ingen operation 
  utan att snitta upp. Ingen undkommer 
  skalpellen. 

Exempel på tre varianter 
i en logofamilj:

� Logga med utskriven text
� Endast SPOR
  Förenklad logga utan utskriven text �
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Har några funderingar kring skalpellstrecket här.
OM det går att ha streck och hur de kan se ut.  
Viktigt att strecken inte går att misstolka. 
T.ex: funkar ett rakt streck eller betyder det död?
Kurvan i förslaget till vänster - jag ser två vitala hjärt-
dunk, men går det att läsa något mindre trevligt i kurvan?
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