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Sortimentsinformation 
 
Under 2012 har TvNo startat en sortimentsgenomgång som ska leda fram till 
cirkulationstextilier anpassade till vårdens behov idag och en bit in i framtiden. För att 
kostnaderna inte ska öka då nya textilier införs krävs också att vissa andra textilier utgår.  
 
Nya artiklar 
 
Den nya mindre muddbyxan art nr 41502  (145-155 cm, 40-50 kg) är nu införd och på kort tid 
har ett 100 tal av TvNo´s kunder börjat att använda dem! 
 
Det finns nu ett mindre antal testplagg, avsedda för kraftigare patienter med en vikt mellan  
120-200 kg, uppsydda och färdiga att beställa via vår kundtjänst. Dagskjorta, nattskjorta, 
byxor samt klänningar. Plaggen levereras ihop med ett testformulär för att fastställa om 
plaggen passar till avsedd viktgrupp. Om så är fallet kommer ett större antal plagg köpas in 
under 2013. 
   
Under våren 2013 kommer TvNo att införa tre nya cirkulationstextilier enligt nedan. 
Startinformation kommer att finnas på TvNo´s hemsida och information kommer också att 
gå ut via respektive landstings intranät. Kom ihåg att inte överlagra de nya textilierna i era 
textilskåp!   
 

1 En ljusblå personalklänning med mörkblå passpoaler. Klänningen har testats av 
personal i Linköping och Värnamo under sommaren 2012 och har fått  
positiv återkoppling. Klänningen kommer att införas successivt med en början  
under våren 2013. Material 50 % eukalyptusfibrer och 50 % polyester vilket visat 
sig vara bra för miljön vid en jämförande livscykelanalys som gjorts av  
Swerea IVF i Mölndal.  

 
2 Nya tätare blå arbetskläder till operationsavdelningar. 
 
3 Glidlakan, ett hjälpmedel som tidigare många kunder köpt in själva som en kundmärkt 

artikel, kommer från slutet av första kvartalet 2013 att finnas att beställa som en 
cirkulationsartikel från TvNo. Mått 96x180 cm. 

 
Utgående cirkulationsartiklar 
 
Avvecklingen av utgående cirkulationstextilier har blivit fördröjd men startar nu i slutet av 
2012. Vissa kommer att försvinna snabbt medan andra utgår på lite längre sikt beroende på 
hur många som finns i omlopp och stockens kvalitet. Exempel på utgående artiklar är den 
gamla dambyxan, kvinnlig rock med ¾ ärm, trosor, dambenkläder, kalsonger.  Även andra 
artiklar med låg efterfrågan kommer, efter att de varit på remiss hos berörda kunder, att utgå.   
 
Datum är ännu inte fastställda definitivt för respektive artikel. Detaljerad information kommer att 
läggas ut löpande på vår hemsida. 
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Onödiga kostnader 
 
Problemen med kvarglömda pennor i fickorna på personalkläder kvarstår. Som vi berättade i det 
förra Tvätterinytt så förstörs många plagg av pennor som av misstag följer med plaggen till TvNo.  
Vid sortering av de smutsiga plaggen händer det att TvNo:s skanningsutrustning inte ser pennan och 
då kan 40 kilo nya kläder bli förstörda. Hjälp oss att minska detta problem genom att tömma 
fickorna! Ta till vana att avlägsna hela pennfickan med innehåll.   
 

  
 
 
Det följer tyvärr med alltmer saker till tvätteriet. Kostnaden för missfärgad tvätt ökar nu igen efter en 
nedgång under ett antal år. Det blir mera vanligt att namnskyltar, kanyler, akupunkturnålar, 
tejprullar m.m. följer med till TvNo. Återigen har en av våra anställda stuckit sig på en akupunkturnål 
under tvätthantering.  Lägg aldrig nålar i fickorna på arbetskläderna! 
 
 
 
 
Det händer nästan dagligen att det kommer in grå fleecefiltar till TvNo där tejp och 
tryckknappsetiketter sitter kvar. Efter tvätt är de omöjliga att få bort utan att lämna efter sig fläckar.  
Ta bort all tejp och etiketter innan ni skickar filtarna till tvätt. På så sätt sparar vi landstingets 
pengar!    
 
   

   
 
 
 
Om ni vill ha info-brev på mail går det bra att meddela er mailadress till jessica.hoglund@tvno.se 
Märkt med ”Tvätterinytt” så vi kan lägga till er på mail-listan. 
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