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Arbetskläder för Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och 
Folktandvården inom Region Örebro län 

Syfte 

Syftet med denna riktlinje är att beskriva regler för arbetskläder som gäller för Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården inom Region Örebro län.  

Omfattar 

Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare och studenter som bär arbetskläder. Anpassade riktlinjer 

råder inom vissa verksamheter (exempelvis ambulans- och operationsavdelning). 

 

Ansvar 

Respektive verksamhetschef ansvarar för att samtliga berörda medarbetare får kännedom om och 

tillämpar denna riktlinje. Verksamhetschefen ansvarar även för att en åtgärdsplan upprättas och 

nödvändiga åtgärder vidtas om riktlinjen ej efterföljs. Varje enskild medarbetare och student ansvarar 

för att följa riktlinjen. 

 

Arbetskläder 
Arbetsgivaren tillhandahåller och tvättar de arbetskläder som ska bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs 

på flera platser får de dock bäras vid färd mellan dessa.  

Arbetskläder får inte kombineras med privata kläder förutom strumpor/tights och kortärmad 

undertröja/linne. Naglarna ska vara kortklippta och fria från nagellack och annat konstgjort material. 

Piercingsmycken genom synlig slemhinna får inte förekomma. 

Huvudduk 

Huvudduk ska vara instoppad under arbetskläderna vid patientnära vård. Huvudduk kan 

tillhandahållas av arbetsgivaren och ska bytas regelbundet samt vid behov 

 

Inom Region Örebro län arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för en trygg och säker miljö för 

våra patienter, medarbetare, studenter och förtroendevalda. Det innebär att ur ett säkerhetsperspektiv 

är det viktigt att anställd inom regionen bär sin tjänstelegitimation synlig och att identifikation av 

person ständigt är möjlig. Ansiktstäckande huvudduk som burka, niqab eller liknande omöjliggör 

identifiering vilket innebär att det inte är tillåtet att bära dessa plagg vid tjänstgöring inom Region 

Örebro län.  

 

Övrigt 

Långt hår och långt skägg ska vara uppsatt, händer och underarmar ska vara fria från smycken och 

armbandsur vid patientnära vård. 

 


