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Sjukvårdstextilier - hur gör man?                 
7 viktiga punkter 

 

1. Vill du ha kvar dina pengar, nycklar, sökare mm ? 

Ta för vana att vända plaggen med rätan utåt samt upp och ned och skaka till 

när du tagit av dem! Du kan bli förvånad över hur mycket som du glömt i fickorna.  
 

2. Om du ändå tror att du glömt värdesaker i fickorna gör du så här: 

Gå in på Intranätet, Service Direkt och sidan för sjukvårdstextilier.  

Logga in på Textilia on line (följ instruktionen). Värdesaker ligger 3 månader på 

Textilia och sedan 3 månader hos polisen, Boden innan de säljs.  
 

3. Personalkläder skall bytas en gång varje dag.  

Ingen får lagra plagg i sina personalskåp, på golven, på kontor eller i bokhyllor för 

då räcker inte plaggen till alla 4500 personer som använder personalkläder i Region 

Norrbotten. Inga kläder får hamna utanför Regionens byggnader tex i personalbo-

städer osv. 
 

4. Byter du arbetsplats? 

Meddela vilka plagg/storlek som du behöver minst en vecka innan så de beställer 

hem om det är utanför Sunderby sjukhus. 
 

5. Hittar du en trasig eller fläckig textilie?  

KASTA ALDRIG BORT oavsett skick!! 

Reklamera genom att sätta plagget i en liten blå säck tillsammans med en reklamat-

ionsnål där problemet är - trasigt, smutsigt eller i gylfen osv. 

I Sunderbyn märker du personalplagget genom en reklamationsnål innan du skickar 

plagget i smutsomaten. 
 

6. Vill du ha rena och hela textilier? 

Respektera varandra genom att inte göra någon åverkan på textilierna. Varken ge-

nom att klippa, sy, tejpa eller skriva på dem. Skriv och rita på papper använd bälte, 

ta en större storlek om det tränger i midjan eller halsen osv.  
 

7. Onsdag vecka 42! 

Varje år är det inventering av alla textilierna på onsdag vecka 42. Då skall vartenda 

plagg eller textilie i övrigt räknas och utifrån det räknas svinn fram.  

 

8. Om du har funderingar kring lager, saknar artiklar eller annat på din 

enhet:  

Varje enhet har ett textilombud som är experter på textilhanteringen och kan ge dig 

råd eller mer info kring vad som gäller eller göra ändringar i beställningarna.  

Det är ni på enheten som bestämmer vad ni behöver i lagren. Alla får leveranser 

minst en gång i veckan så lagret skall beräknas räcka en vecka. 

 
  
 
Vill du veta mer? Kolla efter tex rutiner och kontaktuppgifter - Service direkt  och 

sidan för textilierna  

 
 
/ Lena Lundmark Länssamordnare för sjukvårdstextilierna, Region Norrbotten 


