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1) Ny T-shirt avsedd för patienter. 
 

Under hösten har 500 t-shirtar för patienter varit på test hos 10 
kunder.  
T-shirten var mycket omtyckt och därför har 15 000 st köpts. Dessa 
väntas komma till TvNo under maj och planen är att börja erbjuda t-
shirten till de kunder som, i dagsläget, har möjlighet att beställa 
trikåbyxan. Därefter är målet att samtliga kunder som har behov av 
t-shirten ska få tillgång till den inom en inte alltför avlägsen framtid. 
Vi hoppas alla respekterar att t-shirten är avsedd för patienter. Den 
bör inte användas av personal som extra värmeplagg under ordinarie 
överdelar!  

2) Trikåbyxa avsedd för patienter. 
 

Under senaste året har över 6 000 st trikåbyxor köpts in. Detta har 
inneburit att vi kunnat erbjuda fler nya kunder möjlighet att beställa 
byxan.  
För att kunna erbjuda alla kunder, med önskemål om byxan, väntas 
tillskott med 5 000 st i kvartal ett. 
 

3) Hemgångskläder 
 

Under året som gått har vi haft problem att leverera 
hemgångskläder. Problemet är löst och vi kan nu 
leverera till alla kunder enligt efterfrågan.  
Använd alltid dessa när patienten behöver kläder vid 
hemgång. Detta för att minska svinn och underlätta 
för oss att säkerställa leverans av ordinarie 
patientartiklar.  
 
 

4) Ytterligare ett slag för pennficka! 
 

Vi vill åter igen påminna om användning av pennfickan 
då den hjälper oss att rädda textilier från att förstöras.  
En enda penna kan förstöra så mycket som 70 kg kläder 
vilket är ca 300 plagg. Årligen kasserar vi kläder till ett 
värde av ca 300 000 kr som följd av bläckfläckar.  
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Slutligen skulle vi vilja be alla om hjälp med att tömma fickorna innan plagg läggs till tvätt!! 
 Vi får varje dag in mängder med plagg som har pennor, namnskyltar, läppstift, lypsyl mm kvar i fickorna. Det är 

mycket som inte syns i vår scanner vilket gör att vi tyvärr får kassera mängder av textilier med bläckfläckar och en 
onödig miljöbelastning på grund av kemtvätt mot fettfläckar! 

Tack för hjälpen!!! 

5) Rutin för märkning av kundunika textilier 
 

Vi får ofta textilier som inte är märkta och vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka textilierna då vi 
inte vet var de kommer ifrån. Rutinen finns på vår hemsida, www.tvno.se under fliken 
Tvätthantering/Info – TVÄTTHANTERING – Märkning av gods som skickas till TvNo 

 

7) Debitering av förstörda textilier 
 

Eftersom vi har sett en ökning av förstörda plagg, bl a 
uppklippta byxor, så kommer vi med hjälp av informationen 
från chip/streck-kod debitera kunden för dessa. 
Vi debiterar enligt inköpspris.  
  
 

 

6) Smittfarlig och våt tvätt 
 

Då det kommit till vår kännedom att det råder oklarheter i hur hanteringen av smittfarlig och våt tvätt 
ska hanteras. Bl a kastas smittfarlig tvätt i riskavfallskartonger och våt tvätt förpackas med yttersäck av 
plast. Sådan hantering medför att tvätten går till förbränning istället för till tvätt. 
Tvättsäck från TvNo ska alltid vara ytterst! 
Vi vill därför be våra kunder att uppdatera sig på rutinerna för denna hantering. Diskutera och 
informera gärna rutinerna på en arbetsplatsträff så att all personal blir uppdaterade.  
Rutinerna finns att läsa: 
http://plus.rjl.se/vardhygien 
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Vardhygien---lokala-anvisningar-LiO/Tvatthantering/ 
www.tvno.se 
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