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Sortimentsinformation 
 
Gröna Op kläder byter namn! 
 

  
 
 
Flera personalklänningar köps in! 
 

 
 
 
Anti Halksockan har utvecklats tack vare er!  
 

  

Gröna s.k. operationskläder blus och byxa kommer under 
hösten 2014 att byta namn till ”Byxa grön” och ”Blus grön”. 
Artikelnumren blir samma som tidigare. 
Kläderna kommer att riktas till vissa kunder/kundgrupper 
enligt överenskommelse med LiÖ och LJ. TvNo kommer också 
att höja kvalitén på den gröna klädstocken d.v.s. köpa in en 
del nya plagg och göra en hårdare gallring av slitna plagg.  Den 
gröna operationsklänningen utgår och ersätts av 
personalklänningen. 

Under våren 2014, fram till midsommar, kommer TvNo att köpa in ytterligare 
15 000 ljusblå personalklänningar för att klara vårdens behov om det blir en varm 
och skön sommar, vilket vi alla hoppas. Vi har fått synpunkter på färgen och vissa 
kunder skulle hellre ha önskat en vit klänning eller en helt annan färg. Vi hoppas 
dock på förståelse från kunderna, landstingen var ense om en ljusblå klänning. En 
färgad klänning gjorde att vi kunde gå ner i gramvikt på väven från 210-215 gr/m2 
till 190 gr/m2 vilket ger en skönare klänning när det är varmt utan att den blir för 
genomskinlig. Eukalyptus istället för bomull har betydligt lägre miljöpåverkan och 
ger en bra komfort och en betydligt enklare efterbehandling. 

Anti Halksockan som infördes under 2012 kommer att 
modifieras. Halkskyddet, som förut bara funnits på 
undersidan, kommer att finnas även på ovansidan 
och den gummerade ytan förlängs också. Landstingen 
arbetar mycket med fallprevention. Textilråd och 
textilombud har föreslagit förändringen för att 
undvika onödiga halkningsolyckor och onödigt 
lidande för patienter. Införandet sker successivt när 
nya inköp görs. Den nya sockan blir något dyrare. 
Mera information kommer efter sommaren. 
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En Pikétröja införs under hösten! 
 

 
 
 
Ny patientbyxa i trikå 
 

 
 
 
Reklamationer på vikkudde 
 

 

Efter många turer och tester, inom både LiÖ och LJ, har textilrådet nu slagit fast modell, 
material och färg på den nya pikétröjan som införs som en cirkulationsartikel med början 
hösten 2014. Tröjan blir till färgen klarblå och modellen är en rakt skuren unisexmodell. 
Bröstfickan kommer att flyttas 2-3 cm mot bröstets mitt då testpersonerna tyckte att den 
var placerad så att den hamnade för nära ärmhålet. Det blir en kort sprund i sidan. Att 
tröjan blev blå istället för vit beror på att majoriteten av testpersonerna tyckte att 
materialet de testat var komfortabelt och skönt. Man ville dock höja gramvikten på 
pikéväven, om tröjan skulle bli vit, för att den inte skulle bli för genomskinlig. Valet blev då 
att behålla vävens tjocklek och göra tröjan blå.   

TvNo logo kommer att vara placerad  på bröstfickan. 
 
Först är det enheter inom Primärvård/Öppenvård som får tillgång till den. Mera 
information kommer under hösten.  

En patientbyxa i trikå kommer att testas på 12 enheter inom LiÖ och LJ i höst. 
Textilrådet har valt en grundmodell men den kommer att testas i två varianter. 
Totalt köper TvNo in 480 byxor för testet. Den ena varianten har ställbar resår i 
midja och vid foten. Den andra varianten har dragsko i midjan och mudd vid 
foten.  
Färgen har av miljöskäl valts till att bli grå och materialet är en fodervara 50/50 
pol/bom. Efter utvärdering av test ska vi enas om en av varianterna. Byxan är 
tänkt att bli en cirkulationsartikel inom slutenvården. 

Det verkar ha gått troll i våra vikkuddar. Efter att vi 
hittat en ny leverantör och gjort provtvättar i vår 
kvalitetskontroll så blev det ändå problem med de 
nya stora vikkuddarna. Vi var tvungna att 
underkänna den första leverans på drygt 300 
kuddar. Vi beklagar att de blev så hårda efter tvätt. 
Vi har nu testat en ny fyllningsfiber och en något 
lägre totalvikt på kudden och sedan maj månad 
levererar vi ut den nya kudden. Vi beklagar 
verkligen att leveranserna varit dåliga en längre tid. 


