
 
 

 

 
 
 
Massage 
 
Inredning  

 Handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och 
engångshanddukar bör finnas i eller i anslutning till behandlingsrummet. Tvättställ i 
toalettutrymmen räknas inte i detta sammanhang. 

 
Hygienrutiner 

 Tvätta och sprita händerna före och efter varje kund. Använd flytande tvål och 
pappershanddukar vid handtvätt. 

 Använd separata och rena arbetskläder som inte är för privat bruk. 
 Rengör massagebrits och dylikt efter varje kund. Desinficera vid behov. 
 Använd rena handdukar och arbetsredskap till varje kund. 

 
Egenkontroll  
Du bör ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för människors hälsa och 
miljö som din verksamhet kan orsaka. Du bör även dokumentera hur du undersöker och bedömer 
sådana risker. 
 
Nedanstående punkter är de viktigaste av det som bör ingå i egenkontrollplanen. Det kan även ingå 
fler punkter. 

 Det bör finnas en förteckning över vem eller vilka som är ansvariga för verksamheten eller 
verksamhetens olika delar.  

 Det ska finnas rutiner för rengöring. 
 Det ska finnas rutiner för underhåll av inredning och utrustning. 
 Det ska finnas rutiner för funktionskontroll av utrustningen. 
 Det ska finnas rutiner för riskbedömning av hur kunder med sår och andra hudåkommor 

(exempelvis psoriasis) ska bemötas. 
 Det bör finnas en förteckning på de kemiska produkter (rengöringsmedel och dylikt) som 

används. Förteckningen ska innehålla namn, omfattning och användning, information om 
farlighet och klassificering av de olika produkterna.  

 Det bör även finnas en förteckning över de kosmetiska och hygieniska produkter (oljor, 
hudkrämer och dylikt) som du använder eller säljer. 

 Samtliga rutiner bör finnas nedskrivna och förvaras i lokalen.  
 Alla kontroller som görs bör dokumenteras och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. 
 Om något händer som kan förorsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska 

tillsynsmyndigheten underrättas. 
 
 
Vid frågor kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret på telefon 08-568 910 00 eller via 
www.danderyd.se/kontaktakommunen.  
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