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 Utgivare 
Riksföreningen för operations-
sjukvård ISSN 1101-5624.

Upplaga
1700 exemplar. Tidningen 
utkommer med fyra nummer 
per år, till alla medlemmar 
i riksföreningen och övriga 
prenumeranter.

Prenumeration
Prenumerationskostnad är 
350 kr per kalenderår. Sätt in 
pengarna på postgironummer 
70 80 08 - 8 adresserat till: 
Riksföreningen för opera-
tionssjukvård. Ange namn 
och adress på inbetalnings-
blanketten och märk med 
Uppdukat. Adress och/eller 
namnändring görs till: 
Elisabeth Liljeblad
prenumeration@rfop.se

Prenumeration via agentur 
450 kr per kalenderår 

Omslagsbild: Mercy Ships 
Sverige

Foto: Mercy Ships Sverige
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Redaktion
Kristina Lockner
Yvonne Törnqvist
Jennifer Båskman
Marina Emanuelsson

Om ni vill komma i kontakt 
med oss i redaktionen 
skicka då en e-post till:
uppdukat@rfop.se

Eftertryck från tidningen utan 
Riksföreningen för operations-
sjukvårds medgivande är 
förbjudet.

Innehåll

Välkommen att skicka in din artikel eller insändare till Uppdukat!

Några tips när du skriver:

• Använd dator och skriv i Word.• Skriv rubrik, ingress, underrubrik och bildtexter i löpande text (använd ej tabbar eller gör egen layout). 
• Redigera inte in dina bilder i texten. Bilder skickas digitalt i tiff, eps  eller jpeg-format till uppdukat@rfop.se efter överenskommelse   
 med redaktören. Har du inte digitala bilder, skicka pappersoriginalen till redaktören. 
• Skriv alltid namn, adress och telefonnummer när du skickar dokument till oss.

Hör av dig till redaktionen med frågor! Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta bidragen. För ej beställt material ansvaras ej.
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PÅLITLIG PREOPERATIV
HÅRAVKORTNING
Medline Clipper är designad 
för säkerhet, komfort och 
användarvänlighet.

För frågor eller behov av mer 
detaljerad information om våra 
produkter, kontakta vår kundservice 
eller besök mediplast.com.

En håravkortare med tre olika blad för 
håravkortning- universell, neuro, intim 
och nu även ett fjärde blad lämpligt 
för t.ex. ansiktsrakning. Medline Clipper 
har ett ergonomiskt grepp och optimal 
klippvinkel. Clippern fungerar både i 
vått och torrt. Klippern är vattentät 
vilket underlättar rengöring och 
desinficering.
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