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Hygienråd för badanläggningar 
 

 
INLEDNING 
I detta råd ges förslag på hur egenkontrollarbetet när det gäller hygien kan bedrivas i ett 
bassängbad. En bra och fungerande egenkontroll förbättrar badmiljön för de besökande gästerna 
och även för personalen som arbetar i badanläggningen. Varje verksamhetsutövare ska arbeta 
aktivt för att förebygga hälsorisker för dem som besöker badet. Störst hälsorisk vid ett bad är 
brister i badvattenkvaliteten. Den enskilt största föroreningsbelastningen på badvattnet, utgörs 
just av badgästerna. 

 
Detta är anledningen till att det är centralt att arbeta aktivt med förebyggande hygieninsatser och 
att badande informeras om vikten av en god personlig hygien. Utöver minskad belastning på 
reningsanläggningen och bättre vattenkvalitet bidrar god hygien till lägre risker för smittspridning. 

 
Vinsterna med ett välskött bad, med hygienregler som följs, är många; en mycket trevligare och 
angenämare badupplevelse med fräschare vatten och en minimerad risk för hud-, näsa- och 
ögonirritationer. God hygien hos badande innebär minskad klorförbrukning vilket är bra ur ett 
miljöperspektiv och även för personalens arbetsmiljö. När individhygienen är god kan man även 
minska på städkemikalierna. 

 
För vissa badanläggningar kan det krävas mer försiktighetsmått än vad som framkommer av 
detta råd på grund av extra infektionskänslighet hos badgästerna, t ex vid terapibassänger. 

 
I detta råd ges förslag på hur egenkontrollarbetet kan bedrivas. 

 
 

VILKA ÄR HÄLSORISKERNA? 

I första hand kommer smutsen i vattnet från de badande, till exempel i form av fett från hud och 
kosmetika samt från mikroorganismer som bakterier och virus. De flesta organismer som finns i 
badvattnet är sådana som normalt finns på kroppen, i munnen och i näsan hos de badande. 
Även ledningsvattnet kan i viss mån bära med sig mikroorganismer. Följande är exempel på vad 
badgäster skulle kunna drabbas av: 

 

 Virus, t ex magsjukevirus, kan smitta i vattnet om man kommer i direktkontakt med viruset. 
Vårtvirus kan smitta via fuktiga golv. De flesta virus dödas dock relativt fort av klor. 

 Pseudomonas aeruginosa (PA) är en sjukdomsframkallande bakterie som t.ex. kan ge feber, 
utslag, infektioner i ögon och öron. Bakterien är motståndskraftig mot klor. Provtagning ska 
ske på PA månatligen. 

 Cryptosporidium är en protozo som orsakar diarré. Även denna är motståndskraftig mot klor, 
men sällsynt. 

 Trikloraminer bildas då klor reagerar med urin och andra kväveinnehållande föroreningar i 
vattnet. Kloraminer avges till luften och kan främst ge besvär av ”klorlukt”, irritation i ögon och 
andningsvägar, lungpåverkan samt illamående. 

 Legionella växer till i stillastående vatten med låg temperatur. Risker kan finnas i duschar och 
övriga platser där aerosoler bildas, t.ex. bubbelpooler, vattenrutschkanor. Bakterien kan 
orsaka lunginflammation. 

 Alger kan bilda grönaktiga ytor, ”filmer”. Alg och biofilm är gömställen för mikroorganismer. 
Biofilm kan även göra golvet fläckvis halt. 
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HYGIENREGLER VID ALLMÄNNA BASSÄNGBAD 
Klor som används som desinficering i badvattnet är mycket reaktivt. Om badgästen hoppar i 
bassängvattnet smutsig och med otvättat hår reagerar kloret momentant med smutsen och ger 
upphov till lukt – den speciella klorlukten. Denna är mycket svår att duscha bort efter badet 
utan blir kvar som en lukt av kloraminer många timmar efter simhallsbesöket. I det fall noggrann 
dusch och schamponering sker innan badet, undviks detta. 

 

 Badgäster ska duscha och tvätta sig noga med tvål och schampo utan badkläder innan 
bad, det gäller även små barn. 

 För att underlätta rengöringen rekommenderas att det finns tvål/skum vid duscharna. Om 
detta inte finns ska det finns tillgängligt att köpa på badet. 

 Om håret inte tvättas ska badmössa användas 

 Innan bad ska smink tas bort. 

 Flytande tvål och engångshanddukar ska finnas vid toaletterna. 

 Personer med öppna sår ska inte bada. Öppna sår kan infekteras. 

 Bada inte förrän tidigast 48 timmar efter sista symptom av magsjuka. 

 Använd endast badkläder av syntetmaterial - bomull fäller fibrer i vattnet. 

 Kalsonger eller andra underkläder får inte användas vid bad. 

 Badkläder ska tas av vid bastubad. I det fall man badar bastu med badkläder på och 
därefter går direkt till bassängen, utsätts badvattnet för hög smutsbelastning och skadliga 
kloraminer bildas. 

 I bastun ska man sitta på en handduk eller annat sittskydd. Lavarna slits hårt och blir 
svårare att hålla hygieniska i det fall man sitter naken på dem. 

 Ha tydlig skogräns för besökare. 

 

INFORMATION TILL BADGÄSTER 
De besökande måste få god information om vilka hygienregler som gäller i anläggningen. 
För att minimera påverkan på bassängvattnet är det nödvändigt att badgästerna följer de 
hygienregler som finns i anläggningen: 

 

 Skyltar med information om vilka hygienrutiner som ska tillämpas av badgästerna behöver 
finnas väl synliga, på flera strategiska platser i badanläggningen. 

 Ha tydliga skyltar, gärna med bilder, så att även barn, personer med lässvårigheter eller 
personer som inte är svensktalande förstår. 

 Informera gärna även muntligt samt på hemsidan eller på annat lämpligt vis, t.ex. via 
högtalare, tv-skärmar eller ljustavlor. 

 Personalen ska utbildas i hur de på ett professionellt ska ta kontakt med badgäster som 
inte följer reglerna. Informera hellre hur de ska göra för att få bada än om hur de inte ska 
göra. 

 Informationskampanjer under t.ex. 1 – 2 veckor/år kan höja kunskapen bland badgästerna. 

 
SIMSKOLA 

 Utbilda barnen specifikt i goda hygienrutiner! 

 Se till att barnen går på toaletten innan bad. 

 Gör "toalettavbrott" då barnen badar länge. 

 Vid klädsim: rentvättade träningskläder i konstfiber ska rekommenderas 
 

BABYSIM 

 På små barn ska en blöjbadbyxa användas, som sitter åt runt mage och ben. 

 Blöjor byts inte vid bassängkanten och barnet tvättas aldrig av i bassängvattnet. 

 Skötbord ska finnas lätt tillgängliga i omklädningsrum. 
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EGENKONTROLL 

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv, allt enligt förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll (6 §). Utbildning av personal ska ingå som en del i 
verksamhetens egenkontroll, med regelbundna uppdateringar. Utbildningen ska omfatta hur god 
hygien upprätthålls hos de badande. Personalen bör informera om tydliga hygienregler till alla 
badande och ge extra information till barn och unga vid simundervisning och skolbesök. 

 
 

LAGSTIFTNING 

 Miljöbalken (1998:898). 

 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) 

 Socialstyrelsens handbok om bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel 

 Vattenrening - Handbok för bassängbad 


