En docka i naturlig storlek visar hur de nyutvecklade omvårdnadsprodukterna används i praktiken.

Den lilla kunden i fokus!
Vi tar oss genom kulvertar och hissar upp till Akademiska Sjukhusets
Neonatalavdelning. Där möts vi i dörren av Birgitta Eriksson som är hygienansvarig på
avdelningen och som visar oss in i det ”allra heligaste”. Nämligen rummet där personal
sköter tvätten till alla nyfödda på sjukhusets neonatalavdelning.
Det uppstod ett behov av att
utveckla omvårdnadsprodukterna
på avdelningen. Anledningen
var att man fick påbackning från
Hygienavdelningen, då den rena
tvätten som levererades från
leverantören, inte höll sig inom
gällande HSS-normer.
Ett par kreativa barnundersköterskor
vid namn Karin Holmgren och Maria
Jansdotter kläckte då en kanonidé
och gick med den till hygienansvarige,
Birgitta Eriksson.

Hårda krav att leva upp till
– Eftersom leverantören varken kunde
leverera de produkter vi behövde
till våra nyfödda eller uppfylla HSS-

normerna i den rena tvätten, fick vi
hitta en annan lösning säger Maria
Jansdotter. Maria och Karin tänkte  
producera de omvårdnadsprodukter
som saknades och se till att de
tvättades på avdelningen.
Chefen sa ja, pengar kom från
miljöenhetens fond och avdelningen
bidrog med arbetstid under projektets
gång.

Samarbete med barn/föräldrar
De omvårdnadsprodukter som togs
fram genom detta projekt är det som
finns i de för tidigt föddas närmsta
miljö såsom, bäddstöd, mössa,
filtar, hudnära till barnen, plagg för
kängurumetoden mm.  
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Med hjälp av en docka visar Maria Jansdotter, en av
grundarna till Kam Care Design, hur kängurumetoden för
prematura barn fungerar.

–När vi tog fram tygerna till de nya
produkterna var det också stränga
krav. Vi valde enbart ekologiska tyger,
påtalar Karin Holmgren.
– Det bästa var att vi hade
möjlighet att samarbeta med både
hygienavdelningen och barn/föräldrar
när vi utvecklade produkterna fortsätter
Maria.  

Kam Care Design
Karin och Maria startade sedan sitt
eget företag, Kam Care Design,
som nu säljer dessa färdiga
produkter till Akademiska Sjukhusets
neonanatalavd, och även till Danmark,
Norge och andra sjukhus i Sverige.
Sängkläder och bäddstöd byts varje
dygn och eftersom barnen ligger i
mycket fukt och värme inuti kuvöserna,
är det extra viktigt att ha rätt kapacitet
på tvättutrustningen. En kuvös håller
29-37ºC värme med upp till 85%
luftfuktighet.
– Eftersom vi byter sängkläder varje
dygn så får det ju inte vara tomt i
garderoberna och det upplever vi aldrig
numera säger Maria.
– Tidigare var vi tvungna att stryka
sömmarna för att få bort så kallade
miljöbakterier. För oss är de inte
farliga men för de för tidigt födda
barnen kan de vara det. Med den
nya tvättutrustningen slipper vi
både miljöbakterierna och att stryka
plaggen, berättar Birgitta Eriksson.

–Jag undrar om någon mer
neonatalavdelning i Sverige har denna
kapaciteten som vi har här, avslutar
Maria Jansdotter med ett klurigt
leende.
   Vill ni veta mer om Karin och Marias
omvårdnadsprodukter till prematura
barn, gå in på www.kamcaredesign.se
Henrik Eriksson fyller tvättmaskinen
W4105H Clarus med bäddstöd.

Ibland är det riktigt bråttom!
Varje år sker runt 100 transporter med
Akademiska Sjukhusets helikopter som
är specialutrustad för intensivvårdstransporter.
Ett team bestående av läkare och
sjuksköterska specialiserade på nyföddhetsvård (kuvöstransporter), alternativt
narkos-intensivvård (vuxentransporter)
kan dygnet runt utföra transporter av
intensivvårdskrävande patienter inom
hela Norden. Kuvösernas helikoptertäcken tvättas i specialanpassat program
i tvättmaskinen W4105H Clarus och
torkas sedan i torktumlaren T4250.

– Med den nya tvättutrustningen slipper vi både miljöbakterierna och att stryka bäddstöden, säger Birgitta
Eriksson, hygienansvarig på sjukhuset

Helikopterkuvös med både uppfällt och nedfällt ljuddämpande täcke.

Vunnit arbetstid på
avdelningen
Hur fungerar då hela denna
kreativa apparat? Kam Care Design
producerar (=Karin och Maria
levererar) de omvårdnadsprodukter
som de prematura barnen behöver.
Akademiska Sjukhuset köper sedan in
produkterna till neonatalavdelningen.
Det smutsiga tvättgodset samlas ihop
på avdelningarna av Henrik Eriksson,
som är ”tvättchefen” enligt Karin och
Maria. Därefter tvättas och torktumlas
godset – och sedan är det klart att
stoppa in i garderoberna. Snabbt och
enkelt! – Med den gamla utrustningen
(vanliga hushållsmaskiner) gick det åt
en heltidstjänst till att sköta tvätten.

– Så här omhuldat ligger barnen med de nya omvårdnadsprodukterna, berättar Karin Holmgren, barnundersköterska
på Akademiska Sjukhusets neonatalavdelning

Många vinster - inte bara pengar
Eftersom hela tvättproceduren
förkortats betydligt kan de som sköter
tvättarbetet  göra så mycket mer än
tvätta. Så det är många vinster med
att sköta tvätten på avdelningen – inte
bara pengar säger Birgitta Eriksson.
– Dessutom tycker personalen
att maskinerna är väldigt enkla och
lättförståeliga intygar Birgitta. – Och
har en bra arbetshöjd fyller Maria i!
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