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åt. Det blir väldigt små förändringar. 
Men man ska identifiera olika yrkes-
grupper med lösa färgkodade namnskyl-
tar. Jag hade velat ha en färgad bård runt 
halsen som man kan se från olika håll. 
Men det stupade på kostnader. Däremot 

ska det synas tydligt på namnskylten. 
Den ska vara tillräckligt stor. Detaljerna 
är inte klara. 

Han hoppas att nya kläder och skyltar 
kommer snart.

Björn Ragnarsson, tf sjukhusdirektör, 

vet inte när de nya kläderna kommer. 
– Kanske inte förrän 2012, säger han.
Först ska Landstinget i Uppsala län 

och Landstinget Dalarna tillsammans 
upphandla tvätteri. 

Han bekräftar att det blir bussarong, 
pikétröja och byxor.

Och en lös namnskylt med färg och 
titel?

– Vi har spånat kring det. Antingen får 
man presentera sig eller ha en skylt. För 
närvarande har vi namnskylt med 3,5 
millimeter stora bokstäver.

Personalen fryser, vad ska ni göra 
åt det?

– Vi har aldrig haft värmeplagg. Fry-
ser man har man möjlighet att ha egen 
T-shirt eller långkalsonger under. Alter-
nativt får vi titta på lokalerna, i vilka si-
tuationer eller i vilka lokaler det är kallt. 
Diskussionen uppkom när vi tog bort lä-
karrocken. Men sköterskorna har aldrig 
haft andra kläder. Vi tror inte det är pro-
fessionsbundet. n
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Efter åtta timmars arbetsdag 
är kortärmad sjukhusklädsel 
lika kontaminerad av bakte-
rier som en långärmad läkar-
rock. Detta konstaterar fors-
kare i en artikel i Journal of 
Hospital Medicine, webb-
publicerad den 10 februari, 
där de redogör för en rando-
miserad kontrollerad studie 
gjord bland 100 sjukhuslä-
kare vid medicinavdelningar i 
Denver, Colorado. Kontami-
nationen mättes i form av an-
talet bakteriekolonier och fö-
rekomst av MRSA på olika ställen på klä-
derna och på huden vid handlederna hos 
en grupp läkare med kortärmade kläder 
som byttes dagligen och hos en annan 

grupp läkare med långärmade 
rockar som byttes mindre ofta.

Inga signifikanta skillnader 
hittades mellan grupperna.

Forskarna drar slutsatsen att 
resultaten inte stöder uppfatt-
ningen att mer sällan tvättade 
traditionella läkarrockar är mer 
kontaminerade än kortärmad 
klädsel som byts dagligen. Inte 
heller ger resultaten stöd för att 
byta ut långärmad klädsel mot 
kortärmad, enligt forskarna.

Studien gjordes med anled-
ning av att kortärmat blivit 

standard även i Storbritannien. 
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Kortärmat kontamineras snabbt




