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INFORMATION OM OPGAVEN

OPGAVE:
A4 folder for Dø med Hjertet.

KUNDE:
Dø med Hjertet.

DATO FOR PROJEKTET:
Januar 2014.

MIT BIDRAG TIL OPGAVEN:
Hele folderen.

ANVENDTE PROGRAMMER:

OPGAVEBESKRIVELSE:
Jeg skulle lave en folder der skulle udtrykke hvad Dø 
med Hjertet er, og hvad de står for. Den skulle have æste-
tisk sammenhæng med vores andet materiale.
Mine krav til mig selv var følgende:

• Arbejde med rationelle metoder fx Paragraph Styles
• Forsøg at skabe et varmt og håbefuldt look
• Optimere designet for svagt seende

Grafisk design

Dø med
Dit liv Din smerte

Din professionelle relation i forbinDelse meD at miste

DØ MED HJERTET

FOKUS PÅ HELE FAMILIEN
Afslutningen på livet er et tidsafsnit i sig 
selv og den er aldrig ens. For dig, der skal 
tage afsked, kan det være svært og nogle 
gange uoverskueligt selv at skulle finde 
ud af, hvordan familiens behov kan dæk-
kes. Smerten er individuel og en anerken-
delse af behov for individuel omsorg er 
afgørende.  
 
Dø med Hjertet har specialiseret sig inden-
for levering af serviceydelser og produkter, 
som efterspørges i forbindelse med et døds-
fald. Derudover prioriterer Dø med Hjertet 
i høj grad de pårørende.   
 
Man bliver altid mødt af et professio-
nelt og veluddannet personale, som har 
respekt og empati for det enkelte men-
neske. Vi kan assistere, når mennesker 
bliver erklæret terminalpatienter eller 
hvis man står med en alvorlig diagno-
se og vil sikre sin familie bedst muligt. 
En optimal kommunikation med læger, 
sygeplejersker, off. myndigheder og ple-
jepersonale kan hjælpe til at sikre at fa-

miliens ressourcer bruges bedst muligt i 
det som er en alvorlig krise for menne-
sker og familier. 

VEJLEDNING & STØTTE

PROFESSIONEL SPARRING
Vores erfarne team af professionelle spar-
ringspartnere står parate til med meget 
kort varsel at kunne konsultere. Ofte op-
står et akut behov i en familie. Vi har 
psykologer, akut-assurandører og andre 
professionelle med erfaring i, på en re-
spektfuld måde, at hjælpe med håndte-
ring af afskeden og sorg, og på den måde 
hjælpe familien videre på bedst mulig vis. 
Vi har en høj moral og etik ved behand-
ling af afdøde, som vi gerne gør sammen 
med famillien, såfremt det er et ønske.

DEN INDIVIDUELLE SORG

DIT LIV - DIN SMERTE
Mange står i en situation, hvor de op-
lever et tomrum og har svært ved at få 
hverdagen til at hænge sammen. Det er 
individuelt hvordan hvert enkelt men-
neske oplever sorg. Der er forskel på en 
voksens følelser og på et barns. Det er ofte 
svært at få dækket behovet for støtte i den 
individuelle sorg, fordi der har manglet 
et samlet tilbud til pårørende.

AKUT-ASSURANDØREN

DET PROFESSIONELLE TEAM
Akut-assurandøren må gerne opfattes 
som en relation, der er klædt på til at 
håndtere den svære samtale. Alle vore 
medarbejdere er veluddannede i blandt 
andet psykologi, jura, krisehåndtering, 
kommunikation, praktisk tilgang, 
samt bank og forsikringer. Denne 
uddannelse sikrer familien/på-
rørende en professionel konsul-
tation, hvor der bliver taget 
hånd om individuelle behov.

KOMM. & SERVICE

FÅ TRYGHED I DEN SVÆRE TID
Det kan være svært at overskue praktiske 
og juridiske detaljer midt i en sorg. Vi til-
byder at hjælpe med alt fra kommunika-
tionen; taler, nekrologer og afskedsbreve, 
til at få arrangeret en personlig afsked. 
Herunder kister, urner, gravsten, cermo-
nier og særlige ønsker. Det er vores vision 
at hjælpe familie og pårørende samt at 
give den døende den bedst mulige afsked.

Dø med
Dit liv Din smerte

Professionel håndtering og respekt 
for din individuelle sorg
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SORGBEARBEJDNING VEJLEDNING & OVERBLIK INDIVIDUEL SPARRING

Mange danskere får ikke den rette støtte til sorg-
bearbejdning efter et tab – og kan derfor ende 

med varige men resten af livet.

Vi er midt i individets tidsalder, hvor der er et 
markant behov for personligt tilpasset, professi-
onel sparring, når man oplever et dødsfald. Det 
er helt nødvendigt, at en høj grad af troværdig-
hed indeholdes i relationen efter et tab. Dø med 
Hjertet sætter netop individet i fokus med et vel-
uddannet personale, der matcher de fordringer, 
som efterladte står med, nogle gange akut og 

nogle gange med tid til refleksion. 

Dø med
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KOMMUNIKATION

AFSENDER
Dø med Hjertet

MÅLGRUPPE
Bred målruppe. Mest folk i alderen 41-64 år, som vi har 
fundet frem til med en markedsundersøgelse, Både 
blåt og rosa segment, da vi både sigter efter folk der 
er moderne nok til at prøve noget nyt, da vores bede-
mandskoncept er meget anderledes. Men samtidigt går 
vi også efter det rosa segment som tænker meget på 
sin familie, og vil have glæde af den service vi udbyder.

VÆRDIER OG BUDSKAB
• Synlighed 
• Pårørende i fokus
• Varme
• Omsorg

IDEUDVIKLING OG SKITSER
UDKAST TIL YDERSIDER

SKITSER TIL INDERSIDER

REDEGØRELSE FOR GRAFISKE VALG
FORM
Folderen er en A4 højformat da der skulle være plads 
til meget tekst.

FARVER

Jeg har valgt at bruge de farver der i sin tid blev fast-
lagt i Dø med Hjertets designmanual. Derfor har jeg 
importeret Swatches for at arbejde rationelt.  

Det er farver med høj kontrast hvilket gør det lettere 
for svagtseende and adskille de forskellige elementer, 
da vores målgruppe er lidt ældre folk. Samt den orange 
farve giver et meget varmt og indbydende look.

LAYOUT
Billeder i toppen en indersiderne for at give visuelt 
indtryk og skabe blikfang lige når man åbner folderen. 
Jeg har valgt bredde spaltemellemrum for at give luft 
til den ellers meget tunge tekst, og derfor har jeg også 
valgt at putte billedet af hænderne med figursats i 
højre side, for at bryde tekstvæggen. 
 
Jeg har også valgt at putte en citatboks ind i teksten 
selvom den ikke var på skitserne, igen for at bryde 
teksten og give luft.

Grafisk design

Moderne

Traditionel
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REDEGØRELSE FOR GRAFISKE VALG
TYPOGRAFI
Forside Titel: Existence Light
Ved titlen har jeg brugt Existence Light som igen er en 
skrifttyper vi har fastlagt til titler. 

Rubrik: TitilliumText25L (400wt)
I min mellemrubrik bruger jeg kun versaler for at give 
ekstra kontrast til min brødtekst.

Brødtekst og mellemrubrik: Josefin slab 
som er en antikvaskrift og derfor egner sig godt til tryk. 
Det er den skrift vi bruger i alle brødtekster. Jeg har 
valgt en stor skriftstørrelse da jeg vil sørge for at ældre 
mennesker også kan læse teksten.

ILLUSTRATIONER
Jeg har valgt nogle sørgelige billeder der skal give ind-
tryk af at vi fokuserer på folk i sorg. De er i høj kvalitet.

GESTALTLOVE
LOV OM NÆRHED
Jeg har benyttet lov om nærhed ved tekstdelen, det 
vil sige at Rubrik, mellemrubrik og brødtekst der hører 
sammen er tæt på hinanden så man kan se hvad der 
hører sammen. og spaltemellemrummene er større end 
længden imellem afsnit.

LOV OM LUKKETHED
Jeg har brugt lov om lukkethed i mine citatbokse, da 
det er citater, og de ikke har sammenhæng med resten 
af teksten, derfor har jeg lukket teksten inde i en 
ramme.

LOV OM LIGHED
Jeg har sørget for at det hele holder samme stil i for-
hold til farver og udtryk. Dette gør jeg for at få en rød 
tråd i folderen.

PROCESBESKRIVELSE

KVALITETSVURDERING
Jeg synes alt i alt jeg har formået at leve op til mine 
egne og min kundes (chefs) krav. Jeg synes at mit bil-
ledvalg illustrerer rigtigt godt at vi er der for folk i sorg 
og at vi vil skabe ”håb” for dem, om at komme videre i 
den svære tid efter at have mistet en kær.

Mit skriftvalg har også gjort at det er meget læse-
venligt for svagtseende, da det er en forholdsvis stor 
skriftstørrelse, samt det er en antikvaskrift med seriffer, 
der øger læsevenlighed og giver en solidt og letlæse-
ligt ordbillede. 
 
Min chef som var min kunde rigtigt godt tilfreds med 
resultatet.
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1. MØDE MED KUNDEN (CHEF)

2. INSPIRATIONSSØGNING

3. SKITSETEGNING

4. DESIGN GODKENDES

5. FOLDER OPSÆTTES

5. FOLDER GODKENDES

6. FOLDER SENDES TIL TRYK


