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Nya artiklar 
 
Glidlakan, finns sedan i början av 2013 att beställa via oss som en cirkulationsartikel, vilket innebär att ni inte 
behöver köpa in egna glidlakan! Artikelnummer 10625. Måttet är 96x180 cm och själva glidytan 60x96 cm. 
Glidlakanet ger patienten möjlighet till utökad rörelseförmåga tack vare den låga friktionen. Det underlättar 
även för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av en liggande patient, vilket skonar rygg och axlar.  
 

 
 
Leveransinformation 
 
Gröna s.k. operationskläder!  Under våren och sommaren har TvNo haft svårt att leverera gröna 
operationsblusar, framför allt i små storlekar. Vid Textilrådsmöte den 3/9-2013 beslutade man att den gröna 
operationsblusen och byxan ska finnas kvar i cirkulationssortimentet och inte utgå, även efter det att de nya blå 
operationskläderna införts. Vi har därför nyligen gjort beställningar på nya gröna blusar i storlek 34 och 38 som 
kommer in under senhösten. Under våren kommer vi att gå igenom stocken av gröna kläder för att uppskatta 
framtida inköpsbehov samt för att kunna göra en utrensning av slitna kläder under år 2014. 
 
Den nya ljusblå personalklänningen har blivit mycket omtyckt sedan leveransstart i juni! För att öka 
användningsgraden av klänningar under sommaren fick i stort sett alla våra kunder möjlighet att beställa den. 
Efterfrågan på vissa storlekar har varit betydligt högre än beräknat enligt normalfördelning. Vi har därför haft 
svårt att leverera storlekarna 30-40 kg, 40-50 kg och 90-100 kg. Under augusti månad har TvNo lagt 
kompletterade beställningar i de tre storlekarna.  I slutet av oktober räknar vi med att åter kunna leverera bra 
av samtliga storlekar.  Vi ber nu också alla kunder att se över sina lager! Om ni har felbeställda klänningar som 
legat på hyllorna sedan i juni, framför allt i de tre storlekarna ovan, så vänligen skicka dem i retur till TvNo.  
 
 
Åtgärd mot fläckar 
 

 
 
 
 
 

Av ekonomiska och miljömässiga skäl satsade TvNo 
på ett värmeåtervinningssystem, som resulterade i 
att temperaturen på det inkommande vattnet i vår 
tvättprocess höjdes. Vi var medvetna om att detta 
skulle kunna innebära fläckbildning av äggviteämnen 
på våra textilier. Omfattande tester gjordes därför 
före och efter införandet av den modifierade 
tvättprocessen. Uppföljningen skedde med hjälp av 
en bäddcentral. Här såg vi ingen försämring, men 
med anledning av flera reklamationer har vi sedan i 
somras kopplat bort värmeåtervinningssystemet och 
återgått till tidigare process med kallare vatten. Vi 
hoppas nu att problemet är löst och att ni ska vara 
nöjda med våra tjänster. 
 

 

Hemgångskläder 
 
Nu äntligen går det att beställa ett paket med ”Hemgångskläder”, i fyra 
storlekar Small, Medium, Large och X-Large, från oss. Paketet kostar  
115 kr och innehåller en blå byxa, en v-ringad långärmad t-shirt, 
underbyxor samt ett par strumpor. Det är tänkt att erbjudas till 
patienter som kommer in akut och inte har rena kläder att ta på sig vid 
hemfärd. Mera information finns att läsa på vår hemsida www.tvno.se 
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Specialpackning av tvättvagnar 
 
Vissa av våra kunder har beställt specialpackning av tvättvagnar hos TvNo, så att mottagaren kan plocka tvätten 
direkt från vagnen istället för att lägga över tvätten på hyllor eller andra vagnar. 
Vi har varit restriktiva med att tillåta specialpackning dels på grund av att fyllnadsgraden i vagnarna ofta blir 
sämre och att det innebär flera biltransporter då alla vagnar inte längre får plats på avsedd bil. Det finns även 
en risk med att tyngdpunkten i vagnarna blir för hög och sammankopplade vagnar kan välta när de körs i 
sjukhuskulvertar. Tunga textilier som lakan och påslakan ska därför ligga långt ner i vagnarna. 
 

 
 
 
Obs! Packning av Cytostatika och Smittfarlig tvätt 
 

 
 
 
Säckar utan förslutningsband! 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid Textilrådsmötet den 3/9 2013 diskuterades specialpackningar och man beslutade 
följande: 
Kunder som önskar specialpackning ska kontakta TvNo´s arbetsledare på telefon  
011-280515. Vi kan då tillsammans med Er titta på den gemensamt bästa lösningen där 
optimal packningsordning och eliminering av onödigt tomrum beaktas. Kostnaden för 
specialpackning är 50 kronor/tvättvagn. 
Kunder som kräver specialpackning utöver ovan, kommer att prissättas separat per 
leverans, eftersom det kräver en extra hög arbetsinsats med omfattande instruktioner 
hos TvNo. 
 

Tyvärr ser vi att vården ibland slarvar med packningen av smittfarlig 
tvätt och den cytostatikatvätt som skickas till TvNo, vilket orsakar en 
arbetsmiljörisk. Vår personal måste använda skyddsutrustning när man 
hanterar risktvätt vilket är omöjligt när felpackad tvätt hamnar direkt 
på sorteringsbandet . Anvisningar hur det ska packas finns under 
vårdhygien på LiÖ och LJ Intranät och även på TvNo´s hemsida. Det är 
viktigt att säckarna är märkta utvändigt på rätt sätt.  
 

Trasiga förslutningsband på tvättsäckarna håller på att klippas bort! Några 
nya förslutningsband kommer inte att monteras och nya säckar köps in utan 
förslutningsband. Ni ombeds istället att försluta säckarna med s.k. buntband 
av plast om förslutningen är trasig eller saknas. Artikel 50205 för 100 st / 
förpackning hos TvNo.  
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