
 

 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Nye uniformer og tøj til sygeplejersker og andet 

sundhedspersonale 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold: 

Vi får oplyst, at sygeplejerskernes og andres uniformer ofte er hullede og i dårlig stand, og at 

der er brug for en opgradering af garderoben. Såfremt det er korrekt, foreslår vi, at der 

afsættes penge til formålet.  

 

Administrationens bemærkninger: 

I 2019 modtog Centralvaskeriet en extra bevilling til uniformsbeklædning på 5 mio. Disse 

penge er brugt på en ny slags T-shirts, som kommer i brug fra midten af 2021. Den lidt sene 

indkøring skyldes bl.a. at T-shirtene er en del af en sanering af uniformssortimentet. 

Derudover har nogle T-shirts skullet fordeles til vores to eksterne vaskerier. 

 

Saneringens primære formål er, at øge tilgængeligheden og kvaliteten af uniformerne. 

Saneringen bliver implementeret i takt med at tøjet skal udskiftes således at spild undgås.  

Der går således noget tid, før effekten kan registreres på hospitalerne. 

 

For nuværende bruger Centralvaskeriet en lille procent af tøj, som under normale 

omstændigheder ville være udskiftet. Vi har modtaget nedenstående forslag til investeringer, 

der kunne bringe beholdningen til et niveau, som svarer til Centralvaskeriets målsætninger for 

udskiftning og kvalitet: 

 

1. T-shirt 

Vurderingen er at det er det mest slidte produkt. 

Der indfases nye T-shirts medio 2021 (fra tidligere bevilling),  

men omsætningen gør, at kvalitetsløft fordrer yderligere behov.  

Anbefaling: 25.000 nye T-shirts                                                      1,1 mio. kr. 

 

2. Leggings 

Der er stor omsætning på denne kategori. Kvaliteten og brugen  

(træk og stræk) bevirker ekstra slitage samt små huller/rifter. 

Anbefaling: 9.000 nye leggings                                                        0,6 mio. kr. 

 

3. Kjoler 

Slid er både fra personale i form af kuglepen og nåle mv., men også  

på grund af øget omsætning gentagende vaske).  

Anbefaling: 8.000 kjoler nye kjoler                                                  0,9 mio. kr. 

 

4. Bukser 

Mange kasseres grundet brug – f.eks. lommer der rives af. 

Normal slitage i skridtet – her udskiftes mange. 

Anbefaling: 10.000 nye bukser (Unisex)                                         0,9 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 3,5    
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:  

Vores medarbejdere skal i deres møde med patienten have et professionelt udtryk gennem 

moderne uniformer med en høj kvalitet. Derfor afsætter vi 3,5 mio.kr. til indkøb. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

I og med at uniformerne saneres i takt med at de skal udskiftes for at spild undgås, bidrager 

initiativet til at indfri verdensmål nr. 3 ”sundhed og trivsel”, nr. 12 ”ansvarligt forbrug og 

produktion” i hospitalernes drift og bidrager derfor også til verdensmål nr. 13 vedrørende 

”Klimaindsats”. 

 

 

 


