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     Reglement for arbeidsantrekk i øvingsavdelingen og i praksis 

      Alt personale som har direkte kontakt med pasienter eller med rent og urent utstyr, skal bruke arbeidsantrekk. 

Hensikt:    
Hensikten er å redusere faren for spredning av smittestoffer via tekstiler og hindre 
forurensing av privat tøy. Riktig bruk av arbeidsantrekk har til hensikt både å 
beskytte studenten mot smitte og hindre smitteoverføring til pasienter, utstyr og 
mat, samt opprettholde en etisk standard overfor pasienter og besøkende. 
 

Ansvar: 
Det er den enkelte students ansvar å gjøre seg kjent med og følge opp reglement 
for arbeidsantrekk i øvingsavdelingen og i praksis.  
Den enkelte student har i tillegg ansvar for å forholde seg til gjeldende reglement 
for arbeidsantrekk på de ulike praksisstedene. 
 

Arbeidstøy i praksis: 

• Rent arbeidsantrekk i riktig størrelse 

• Arbeidsantrekket skiftes daglig og ellers ved tilsøling 

• Arbeidsantrekket skal kun brukes på arbeidsplassen og ikke tas med hjem 

• Arbeidsantrekket legges til vask på anviste plasser ved vaktens slutt 

• Det er ikke tillatt å benytte privattøy med høy hals eller lange ermer som 
synes utenom arbeidsantrekket 

• Sokker skal benyttes helst i lyse farger for lettere å oppdage forurensing 

• Egne sko som kun benyttes ved institusjonen. Det er en fordel med 
heltrukne sko som tåler desinfeksjon 

• ID kort festes i klype på arbeidsantrekket 

• Nøkler skal oppbevares i lomme 

• Religiøst hodeplagg eks. Hijab, skal være av samme kvalitet som 
arbeidsantrekket og være rent hver dag. Sykehuset eller institusjonens 
hodeplagg skal benyttes 
 

I øvingsavdelingen: 

• Reglement for arbeidsantrekk følges 

• Arbeidstøy tas med hjem og vaskes ved minimum 60 grader C 

• Religiøst hodeplagg må ordnes selv. Hodeplagget skal være hvitt, og vaskes 
av den enkelte 

Bruk av private klær (f.eks. i hjemmesykepleien og psykisk helsevern): 

• Helt, rent og nøytralt dagligtøy 

• Bruk fortrinnsvis klær som kan vaskes på minimum 60 grader C 

• Vask/skift tøyet etter hver arbeidsdag. Det frarådes å bruke 
arbeidstøyet hjemme 

 

Utseende: 

• Rent, velstelt hår 

• Langt hår skal samles og festes 

• Kort og velstelt skjegg 

• Nøytralt/moderat sminket 
 

Negler: 

• Kortklipte negler 

• Kunstige negler og neglelakk er ikke tillatt 
 

Smykker: 

• Smykker, ringer, ørepynt, piercing og armbåndsur er ikke tillatt 
 

Merk: 

• Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus ved bruk av arbeidsantrekk, 
da dette kan være til sjenanse og ubehag for pasienter og andre 

• Unngå sterke dufter som parfyme, etterbarberingsvann o.l. ved 
direkte pasientkontakt 

• Mobiltelefon kan oppbevares i lommen på arbeidsantrekket. Den skal 
kun benyttes til bruk i jobbsammenheng som f.eks. oppslag i 
Felleskatalogen eller VAR-Healthcare  
OBS! Håndhygiene og desinfeksjon av mobiltelefon 
 
 

 
 
 
 

 


