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Piloter/tester i verkligheten

• Textil

• Hållbara transporter och varuleveranser

• Livsmedel



• Textilförsörjning (tvätt och hyra av flatgods)

• Vårdkläder

• Operationstextilier

• Arbetskläder till personal i vårdnära yrken

• Kuddar till vården

• Tvätt av textilier för Folkhögskolorna i Region Gävleborg

• Vagnar

Uppdelning av den stora upphandlingen 



Krävs ett annat arbetssätt och mindset, 

någon som driver på utveckling och innovation

Samverkan - internt och externt

Kunskap och samverkan på alla nivåer

är helt avgörande

- Omvärldsanalys 

- Behovsanalys

- Marknadsanalys

- Dialoger med leverantörerna

Krävs ett team med tvärkunskapliga kompetenser, nära samverkan med miljö-, IT-
och hygienavdelningarna

Ta i in experter som saknas tex. akademi

Erfarenheter och lärdomar



Det tar tid, lägg tid i för förarbetet:

o för beslut

o ta reda på vilka som har mandat

o tid för att undersöka

o göra en ordentlig kunskapsinventering

o veta om hur det fungerar i verkligheten

o vara på plats, nyfikenhet, ställa frågor

o att vara intresserad krävs

I vårt fall behövdes också en utökad ny textilorganisation

Erfarenheter och lärdomar 



Testarena – Bollnäs sjukhus

• Aleris väljer att bryta avtalet

• Projektet får i uppdrag att snabbt upphandla 
nya vårdkläder

•
• Ett nytt arbetssätt, samverkan/samarbete, 

kunskaps- och erfarenhetsdrivet

• Kunskap från testbädd på Bollnäs sjukhus



• Lagstiftning och policy som gäller för den upphandlade varan och tjänsten

• Kemikalier med utgångspunkt från upphandlingsmyndighetens krav

• Transport, krav på fordon, fossilfria drivmedel, optimering av logistik

• Socialt, Region Gävleborgs uppförandekod – Hållbar upphandling, 

personalens behov

• Ekonomiska

Generella krav - hållbarhet



• Öka flödet genom tvättprocessen – minskad mängd plagg behövs

• Bättre kontroll via digitalisering – minskat svinn, mindre lagring av plagg

• Optimering av klädstock – färre plagg tillverkas

• Utveckling i samverkan i avtalet – nya material, 

tvättmetoder/temperaturer/tekniker/energiförbrukning

Upphandling av textilförsörjning
(tvätt och hyra av flatgods)



• Kläderna ägs av RG – kontroll på ev. 

återanvändning/återvinning 

• Minskat antal set per person(från 11 set till 7 set)

• Återvunnen polyester i vårdkläderna

• Design – tagit bort knappar och dragkedjor, 

storlekar S, M, L- skalan, unisexmodeller

• Byxa, blus, klänning, tights

Upphandling av vårdkläder



• Engångstextilier fasas ut

• Ny standard - lika hög hygienisk säkerhet som 

engångs kläder, ökad livslängd 100-150 tvättar 

(tidigare 75)

• Flergångs operationstextilierna ägs av RG -

Kontroll antal set, när de skall fasas ut, ev. 

återvinning

• Tillverkning i Sverige och Estland - ökad säkerhet 

utifrån ett krisperspektiv

Operationstexilier



• Engångskuddar fasas ut

• Ny flergångs vikkudde – bättre funktion efter behov

• Ny innovativ barriärkudde – tvättas ej, spritas av

- krav på återvunnen polyester

- bättre ur hygiensynpunkt

- transporter minskas

- avfall och transporter från engångskuddar 

försvinner

- lång hållbarhet (6 år, Danmark)

Kuddar




