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Bästa remissmottagare!

Är standarden fortfarande aktuell?

Vi behöver dina synpunkter för att ta reda på om den svenska standard som presenteras i
bifogade remiss är aktuell eller om den bör revideras eller eventuellt upphävas.

Remissen omfattar: 
SS 8760132, utgåva 1, Sjukvårdstextilier - Rock för kvinnlig personal

Svaret på remissen och eventuella kommentarer (använd bifogade svarsblankett) skickas
senast 2020-10-21 till jenny.vesterberg@sis.se

Ansvarig för remiss 20374 är den Tekniska kommittén Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332.

SIS har copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande
internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard
och förslag till rent nationell standard. Du kan läsa mer om detta i "Upphovsrätt och
standarder" eller i "Överlåtelse av upphovsrätt" under Allmänna villkor på www.sis.se.

Med vänlig hälsning

Kristofer Petraeus 
Projektledare

SIS, Svenska institutet för standarder 
Box 45443 
104 31  STOCKHOLM 
Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

Telefon: 08-55552072 
e-post: kristofer.petraeus@sis.se 
Internet: http://www.sis.se
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		Orientering

		Den svenska kommittén SIS/TK 332, Sjukvårdstextilier har utarbetat den nationella standarden som presenteras i denna remiss.


I enlighet med SIS regler sänds denna standard nu ut för 5-årsöversyn.


Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om standarden är förenligt med svensk lagstiftning. 


SIS önskar få ert yttrande om standarden bör revideras, bekräftas eller upphävas. I de fall ni förordar att standarden bör revideras önskar vi också veta om ni vill delta i detta arbete.






		

		



		Något om förslaget

		Användningsområde:


Rocken är ett arbetsplagg avsett att användas av personal inom hälso- och sjukvård. Plagget är utformat efter att passa kvinnlig personal. Konstruktionen är anpassad så att även kraftigare kvinnor ska känna sig komfortabla i plagget.



		

		



		Svensk kommitté

		Svaren på denna remiss kommer att behandlas av Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332.



		

		



		Frågor

		Frågor kring remissen besvaras av Kristofer Petraeus, SIS, 


telefon: 08-55552072, epost: kristofer.petraeus@sis.se



		

		



		

		



		Vilka får remissen?

		Remissen har sänts ut till följande:


SIS/TK 332 och remissgrupp för SIS/TK 332



		

		



		Svar på remissen

		Besvara remissen genom att returnera bifogade svarsblankett till kristofer.petraeus@sis.se. Se anvisningar.



		

		



		Så här fyller du i svarsblanketten

		"Tillstyrker" om du anser att standarden kan fortsätta att gälla som svensk standard ytterligare fem år.

”Revidering” om du anser att standarden bör revideras.

"Upphävande” om du anser att standarden inte bör fortsätta att gälla som svensk standard.


"Avstår" om du inte är insatt i förslaget och dess konsekvenser eller om du inte har tid eller möjlighet att sätta dig in i förslaget.


Om du angett ”Revidering” måste du även ange en motivering till detta och skälen skall vara av allvarligare karaktär



		

		





		Svenska institutet för standarder

		Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN



		Postadress: Box 45443, 104 31  STOCKHOLM


Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01

		Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

E-post: info@sis.se

		Organisationsnr: 8024100151



		Postal address: Box 45443, 104 31  STOCKHOLM, Sweden


Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

		Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

E-mail: info@sis.se

		V.A.T. No. SE802410015101


www.sis.se
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		Uppgifter om svarslämnaren



		 FORMCHECKBOX 
 Företag/Organisation/Myndighet

		 FORMCHECKBOX 
 Enskild person



		Företag/Organisation/Myndighet

		     



		Handläggare (namn, telefon)

		     



		Datum   

		     

		





		





Remissvar
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		 FORMCHECKBOX 


		Bekräftar (standarden bör gälla på ny 5-årsperiod)



		

		 FORMCHECKBOX 


		Revidering



		

		 FORMCHECKBOX 


		Upphävande



		

		 FORMCHECKBOX 


		Avstår



		I de fall ni förordar att standarden bör revideras önskar vi också veta i vilket avseende och om ni vill delta i detta arbete.



		

		 FORMCHECKBOX 


		Vi vill medverka vid en eventuell revidering av standarden





Motivering till revidering/upphävande:       

		    Svenska institutet för standarder

		                                          Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN



		Postadress: Box 45443, 104 31  STOCKHOLM


Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01

		Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

E-post: info@sis.se

		Organisationsnr: 8024100151



		Postal address: Box 45443, 104 31  STOCKHOLM, Sweden


Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

		Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

E-mail: info@sis.se

		V.A.T. No. SE802410015101


www.sis.se
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