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Tillsyn av bassängbad
samt smittspridning i
samband med idrottsutövning

2015-12-02

Detta gjorde vi
Vi har gjort oanmälda inspektioner vid två bassängbad. Vi gjorde inspektionerna under
höstlovet eftersom det då är fler badande än under en normal vecka.
Under två veckor i slutet av oktober och början av november informerade vi gym och
idrottsföreningar i våra kommuner om smittorisker i samband med idrottsutövning. I brevet
som skickades ut informerade vi bland annat om MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus
aureus) och hur idrottsföreningar och personal på gym kan arbeta förebyggande för att minska
smittorisker.
Resultat
Städrutinerna vid bassängbaden fungerade bra. På Arenabadet hade extra personal kallats in
för att klara den ökade belastningen. Personalen som fanns på plats kunde inte ta fram de båda
riskbedömningarna som ska finnas för respektive bad.
Vår uppföljning efter projektet
Ansvariga för bassängbaden kommer att skicka in sina riskbedömningar i efterhand. Vi
kommer då att granska dessa.
Vi kommer att skicka ut affischer till de idrottsföreningar och gym som så önskar.
Vad blev nyttan med projektet?
De ansvariga för bassängbaden behöver arbeta förebyggande med att se till att badgästerna
tvättar sig samt ta vattenprov för att få ett kvitto på att anläggningarna fungerar som de ska.
Genom att göra riskbedömningar kan verksamheterna få stöd för att prioritera att förebygga
de största riskerna ur miljö- och hälsosynpunkt.
Att bada i en bassäng kan innebära en risk att få hälsobesvär som till exempel luftvägsbesvär
eller sårinfektioner. Badhus har en extremt fuktig miljö vilket gynnar mikrobiell tillväxt. Det
är viktigt att ha bra rutiner för att underhålla och göra rent i lokalerna.
Om idrottsföreningar och gym förbättrar sina rutiner för att exempelvis göra rent mattor,
träningsredskap och kroppsnära utrustning kan risken för att sprida smitta och infektioner
minska. Infekterade sår kan leda till att idrottsutövaren tvingas äta antibiotika, vilket i sig ökar
risken för att multiresistenta bakterier uppstår.
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Tillsyn av bassängbad samt smittspridning i samband med
idrottsutövning
19 oktober–6 november 2015
• Underhåll av lokalen
• Vattenkvalité och provtagning
• Driftjournaler och avvikelser
• Städning och rengöring
• Hygien
• Riskbedömning
2 bassängbad, 110 idrottsföreningar, 22 gym
2 bassängbad
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Bilaga

Anläggningar som ingick i projektet
Arena Skövde
Odenbadet, Falköping
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