
Uniformsproblematik i Lejre kommune 

 

Sundhedspersonalet i Lejre kommune fik nye uniformer ca. d. 1-7-13, leveret af De 
Forenede Dampvaskerier A/S. 

Beklædningspakken for personalet er overdele, den ene model er en busseronne 
m/kinakrave. Der er stræk og åndbart jerseystof i ryg og under ærmer. Den anden 
model er en busseronne med V-hals. 

Begge modellers materiale består af 60 % bomuld og 40 % polyester. 

Det er bare ærgeligt at vi ikke kan komme af med sveden, når vi arbejder. Når vi 
sveder, klister busseronner sig fast til kroppen, og vi går derfor rundt konstant med 
halvfugtig tøj/hud. 

Den menneskelige krop regulerer kropstemperaturen ved, at den afgiver sved, som 
optager kroppens varme ved fordampning, og dermed afkøler kroppen. Ca. 80 % af 
vores energi under vores arbejde bliver til varmeenergi, der skal fjernes fra kroppen 
så den ikke overophedes. Dette sker ved at sveden fordampes fra kroppen. 

Polyester, som er et kunststof, hvilket betyder at det ikke krymper. Det er strygefrit, 
men ikke åndbart. Polyester er faktisk en slags plastik, det er nemlig kul og olie, der 
bliver sprøjtet igennem dyser, så det danner tråde som kan spinnes og væves til stof. 

Og netop brugen af polyester i vores uniformer gør at det er når vi har varme somre, 
er en del af medarbejderne blevet syge/dårlige, da de ikke kan komme af med den 
varme/energi de oparbejder ved fysisk arbejde, og nogle har også fået udslet af 
uniformerne.  

Den allergi/udslet der kommer fra uniformerne, skyldes høj sandsynlig et anti krøl 
middel, der bruges ved vask af uniformerne, men også farvestofferne er under 
mistanke for at give allergi eller udslet. 

Nu er det rigtigt ærgeligt at Lejre kommune, der profilere sig som en økologisk 
kommune, og som ønsker økologien ud i alle kroge af Lejre kommune, er gået på 
kompromi med materialet til vores uniformer. 

Og selvom det nu er blevet tilladt at have egen T-shirt under uniformen og knappe 
jakken op når man arbejder, er det ikke en mulighed alle har. Da den ene model er en 
lukket model. Og de medarbejdere der har disse har ikke muligheder for at skifte 
overdele.  

Vi har fået 9 stk. overdele og bukser, og dette burde jo være nok, men tøjet kommer 
ikke tilbage efter vask. Når vi f.eks. afleverer tøjet om tirsdagen, går der en hel uge 
inden det kommer retur, hvis det altså kommer. 

Vi vil gerne slutte af med at sige, at vi er rigtig glade for resten af vores nye tøj, altså 
bukser, overtræksbukser, jakker og fleecetrøjer. 

Med venlig hilsen  

Alle medarbejdere i Frit valg i Ammershøj og Grønnehave i Lejre kommune. 


