
Design for 
Cirkularitet



midtVask er Danmarks største hospitalsvaskeri og…
Vores kunder er hospitaler i Region Midtjylland. Vi servicerer og udvikler sammen med vores kunder. Vi leverer totalløsninger
med fokus på optimering indenfor områderne, uniformer, linned, hjælpemidler, senge, gardiner og logistik.

Alle vores løsninger overholder de særlige hygiejnekrav på hospitaler og omfatter levering, vask, vedligeholdelse og service.

Vi er 150 kanondygtige medarbejdere fra 35 nationaliteter, mellem 18 og 67 år, ligelig fordelt mellem mænd og kvinder. Vi vasker 
over 6 mio. kg. om året og servicerer hospitaler og patienter med uniformer, linned, hjælpemidler og service.

https://midtvask.dk/
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Patientbukser
med afklip

Arbejdsbukser
med slap elastik

Problemstilling 1 Problemstilling 2
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Hvordan kan vi forlænge 
levetiden på disse produkter?
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Personale bukser
(Elastik ødelægges)

Patient bukser
(Klippes i stykker)

Præsentation 
af ideer

Workshop

Ide process
(Skitser & Fotos)

Udvikle workshop
(Aktiviteter & Materialer)

Videreudvikle ideer
(Eventuelt udvikle nye ideer)

Ide process
(Skitser & Prøver)

Pitch af ideer
& Feedback

Videreudvikle ideer
(Eventuelt udvikle nye ideer)

Præsentation af 
udviklede ideer

Udvikling af prototyper

(midtVask)

Evaluere prototyper 

Afrapportering

Test af prototyper med brugere

(midtVask)

Feedback fra test 



Problemstilling 1 - Arbejdsbukser med slap elastik

Elestik i bedre kvalitet

Nye måder at lave stikninger

Alternative lukninger i taljen
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Vertikale stikninger
(elastik hæftes i de vertikale sømme)

Korte horisontale stikninger
(elastik hæftes forneden og i de horisontale sømme)

Kombination

Kryds stikninger
(elastik hæftes forneden og i kryds sømme)

Coverstitch
(elastik hæftes forneden i søm)

4 horisontale stikninger + 2 vertikale stikninger
                                                          (foran og bag)               

2 horisontale stikninger
(elastik hæftes foroven og forneden i sømme)

Alternative løsninger

Nuværende løsning

Zigzag stikninger
(elastik hæftes i zigzag sømme)

Design for Cirkularitet  05.12.2022



Design for Cirkularitet  05.12.2022



Problemstilling 2 - Patientbukser med afklip

Workshop
Hvorfor bliver der klippet?

Nye designløsninger

Adfærdsændring
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“Der er nogen som hellere
klipper bukserne op, end 
at hente en ny størrelse, 

selv om der ikke er ret 
langt til skabet.”



“Hvis der kan åbnes op 
og buksen er elastisk vil 
det ofte være muligt at 
få bukser af og på uden 

at klippe op.”
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“Der findes kun 3 størrelse 
bukser, så derfor er nogle for 
små eller store. Ved at gøre 

taljen justerbar kan 1 størrelse 
passe flere patienter.”
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Hvorfor?
- Tykke ankler
- Proteser, Stativer etc.
- Ny opereret (må ikke stramme)
- For lange i benene (pladsproblem)
- Mangler vaskemaskine på afdeling
- Stof der ikke kan give sig
- Problem når bukserne skal af

Løsninger
- Mere fleksibilitet
- Specialbukser til afdelinger med behov
- Stof der kan give sig ( jersey)
- Ens for & bag
- Shorts
- Design løsninger (slids, velcro, 
fleksible lukninger)
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Løsningsforslag
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Problemstilling 1 
Arbejdsbukser med slap elastik

Problemstilling 2
Patientbukser med afklip



Adfærdsændring
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Tak! 




