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Yttrande över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om
behovet av att uppdatera patientkläderna
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om behovet av att uppdatera
patientkläderna. I motionen föreslås att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
bör verka för att patientrepresentanter ska ingå i ett sortimentsråd, samt
medverka i beslut och upphandlingar gällande patientkläder.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-05
Motion 2016:27 av Emma Lindell (S), bilaga 1
Bilaga om arbetssätt för textilhantering, bilaga 2
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Upphandlingen av patientkläder och andra textilier regleras av ett ramavtal.
Avtalet gäller mellan 1 september 2011 och 31 augusti 2020 (avtalsdatumet
är förlängt på grund av försening av start för avtalet) mellan parterna,
Stockholms läns landsting (SLL) och Textila tvätt & textilservice AB
(Textilia).
Swedish Standards Institute (SIS) har utvecklat standarder som reglerar
kraven på patientkläder, vilka används för kravställning gentemot
leverantörer i upphandlingsförfarandet. Alla sortimenten i SLL uppfyller
krav enligt alla tillämpliga standarder vad gäller säkerhet, hygien och
funktionalitet.
Arbetet i SLL sker genom strukturerad avtalsförvaltning, detta för att
säkerställa avtalsefterlevnad såväl som att bedriva utvecklingsarbete
parterna emellan. Inom ramen för nuvarande avtal finns ett strukturerat
arbetssätt. Avtalsförvaltningen sker i olika grupper. I dessa grupper bevakas
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bland annat följsamhet till SIS standards, kravställning, utveckling och
annat som berör patientkläder.
Följande grupper inom SLL verkar inom ramen för den strukturerade
avtalsförvaltningen:
•
•
•
•
•

Internt textilråd
Externt textilråd
En intern och extern styr – och avtalsgrupp
En utvecklingsgrupp
Lokala driftsråd

I grupperna ingår representanter från sjukhusen, leverantör,
avtalsansvariga, verksamhetschefer och enhetschefer. Grupperna
handlägger operativa avtalsfrågor, utvecklingsfrågor, förbereder och
rekommenderar beslut och genomför samt verkställer beslut. Om
synpunkter på patientkläder framkommer, kan dessa framföras i den
befintliga och etablerade organisationen via de lokala driftsråden, se bilaga
2 för utförligare beskrivning av gruppernas sammansättning och
arbetsformer.
Konklusion
Baserat på kunskapen och kompetensen inom den strukturerade
avtalsförvaltningen och leverantörens följsamhet till SIS standarder, gör
förvaltningen bedömningen att de viktiga aspekterna av patientkläder
tillgodoses och har möjlighet att uttryckas av de olika intressenterna. Den
samlade kompetensen i dessa grupper är hög och formerna för arbetet är
etablerade.
Tidigare undersökningar om patientkläder har undersökt små populationer
och synpunkterna på kläderna har varierat. För att samla in patienternas
upplevelser av patientkläder genom en undersökning krävs en omfattande
undersökning med tydlig mottagare av resultaten.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Björn Wettermark
Avdelningschef
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F R A M T I D S P A R T I E T

MOTION
2012-06-14
Motion av Emma Lideli (S) om att uppdatera patientkläderna
Patientens välmående är gmndläggande f a t att skapa en högkvalitativ vård inom
Stockholms läns landsting. Som patient upplever många att de är sårbara och att de
befinner sig i en utsatt position. Ett sätt att mildra den känslan är att kläderna som
man bär som patient inte bara är funktionella och praktiska utan dessutom får en att
känna sig bekväm.
Stockholms läns landsting har ett avtal med entreprenören Textilia som sträcker sig
till år 2020. Avtalet innefattar tvätt och skötsel samt nyanskaffning av såväl arbetskläder för personalen och patientkläder samt sängkläder och handdukar. Inom ramen
för avtalet finns en skrivelse som lyder att "sortimentet kan förändras och uppdateras". Detta skapar ett utrymme för att utveckla sortimentet av patientkläder inom
Stockholms läns landsting. Beställning och nyanskaffning av textilierna administreras
av textilcontrollers som sköter hanteringen av alla textilier på sjukhusen. Dessa ingår i
också i ett sortimentråd.
För att få större fokus på patientens behov och önskningar vill jag se att patientrepresentanter ingår i sortimentrådet. Jag vill också se att en undersölming utförs om
patienternas upplevelse av patientkläderna. Vården är ingen industri. Det är en plats
för kropp och själ att tillfriskna. Kläder påverkar hur v i känner oss. Därför kommer
patientanpassade kläder leda till en högre kvalitet och ett större välbefinnande i vården.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

patientrepresentanter ska ingå i ett sortimentråd för att medverka i
beslut och upphandlingar gällande patientldäder

att

ge föivateaingeolTuppdrag att undersöka patienters upplevelse av patientkläderna och redovisa detta till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Stockholm den 14 juni 2012

Emma Lidell

Bilaga 2, arbetsätt för textilhantering
SIS kommitté för sjukvårdtextiler
SIS har en kommitté för sjukvårdtextiler. I denna kommitté är SLL
representerad genom Stockholms läns sjukvårdsområde. Kommittén
utvecklar bland annat standarder för patient- och personalkläder. I slutet av
2015 publicerade SIS 14 standarder om patientplagg.
SIS-kommittén för sjukvårdstextilier arbetar fram både standarder och
mönster som används vid upphandling och tillverkning. Genom att ställa
krav på produkter och material genom hela användningskedjan uppfylls
enligt kommittén såväl patient- som personalsäkerhet inom området. SISkommittén samarbetar med Textilkommittén, SIS/TK 160, när det gäller
grundläggande krav på textilier på Europanivå. SIS-kommittén samarbetar
även med kommittén för Operationstextilier, SIS/TK 333, och
med Trycksårsprevention, SIS/TK 595, inom deras respektive område.
I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare,
anbudsgivare, köpare, brukare och övriga inom branschen. På sikt kan
kommittén verka för att även patienter representeras.
Deltagarna är med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder
till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna
verksamhetsutvecklingen.
De organisationer som representeras är:
• Almedahls Alingsås AB
• Berendsen Textil Service AB
• CMT Andréasson Group AB/Smila
• Fristads Kansas AB/Martinson
• Landsorganisationen i Sverige LO
• Landstinget i Kalmar län
• Regionkansliet, Mölndal
• Skånetvätt, Kristianstad
• Stockholms läns landsting Stockholms läns sjukvårdsområde,
Stockholm
• TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag
• Textilia Tvätt & Textilservice AB
• Tvätteriet Alingsås
• Vårdförbundet

SLL:s organisation för arbete avseende
sjukvårdtextiler
Internt textilråd
I det interna textilrådet ingår operativa representanter från SLL,
textilcontrollers från Karolinska sjukhuset (KS), Danderyds Sjukhus (DS),
Folktandvården (FTV), Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO),
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Södersjukhuset (SöS), Södertälje sjukhus, Tiohundra Norrtälje.
Det interna textilrådet arbetar med gemensamma operativa avtalsfrågor,
förbereder och rekommenderar beslut till styrgruppen, beslutar om
gemensamma frågor inom ramen för avtalet samt genomför och verkställer
beslut från styr- och avtalsgrupp.
Externt textilråd
I det externa textilrådet ingår platschef och affärschef från Textila. SLL
representeras av KS, DS, FTV, SLSO, SöS, Södertälje sjukhus, Tiohundra
Norrtälje.
Det externa textilrådet arbetar med gemensamma operativa avtalsfrågor,
förbereder och rekommenderar beslut till styrgruppen, beslutar om
gemensamma frågor inom ramen för avtalet samt genomför och verkställer
beslut från styr- och avtalsgrupp.
Styrgrupp/Avtalsgrupp intern och extern
I styrgruppen ingår deltagare från SLL-Upphandling och, det är
verksamhetschefer och enhetschefer från KS, DS, FTV, SLSO, SöS,
Södertälje sjukhus och Tiohundra Norrtälje. Dessa har mandat att
representera och fatta beslut från verksamheterna. Textilas VD ingår.
Styrgruppen beslutar i ärenden med ekonomisk påverkan som bereds av
textilråden samt i övergripande avtalsfrågor och långsiktiga
utvecklingsfrågor. Styrgruppen beslutar i allt som har påverkan på avtalet,
kostnadsmässigt och villkorsmässigt.
Utvecklingsgrupp
En utvecklingsgrupp finns som består av SLL-upphandling, representanter
från DS, KS och Textila. Gruppen ska utveckla samarbetet mellan SLL och
Textilia, bereda frågor till textilråden samt utreda frågor från textilråden
och andra intressenter.
Lokala driftsråd
Ytterligare en konstellation är lokala driftsråd. De lokala driftsråden finns
lokalt i verksamheterna och syftet är att i samverkan med leverantören av
patientkläder åtgärda eventuella lokala problem. Till driftsråden kan det
inkomma synpunkter från personal och patienter på patientkläderna, som
om de inte kan lösas på plats, förs vidare i den befintliga strukturerade
avtalsförvaltningens organisation.

