
Handbok för 

Folkhälsans 
simverksamhet



Arbetsgruppen för Folkhälsans 
simverksamhet:  
Mari-Sofi Johansson, Åboland 
Johanna Hagström, Åland 
Anna Fröding, Österbotten 
Nina Hongell-Ekholm, Nyland 
(arbetsgruppens ordf.)

Uppdateringar och  
korrigeringar:  
Nina Hongell-Ekholm,  
Folkhälsans förbund,  
Sakkunnig sim & hälsa

1. OM VÅR VERKSAMHET ...............................................................................................................................2
1.1 Förord .................................................................................................................................................................................... 2
1.2 Inledning .............................................................................................................................................................................. 3
1.3 Sommarsimskolans upplägg ..................................................................................................................................... 3

1.3.1 Prestationer under strandsimskola ........................................................................................................... 3
1.4 Hallsimskolornas upplägg .......................................................................................................................................... 3
1.5 Hälsofrämjande aktiviteter – simning ..................................................................................................................4
1.6 Folkhälsan och FSL  .......................................................................................................................................................4
1.7 Den regionala verksamheten i Nyland .................................................................................................................4
1.8 Den regionala verksamheten i Österbotten ...................................................................................................... 5
1.9 Den regionala verksamheten i Åboland .............................................................................................................. 5
1.10 Den regionala verksamheten på Åland ................................................................................................................6

2. SIMOMBUD .....................................................................................................................................................7
2.1 Arbetsgivarens uppgifter och ansvar ................................................................................................................... 7

2.1.1 Arbetsavtal och arbetsintyg ..........................................................................................................................7
2.1.2 Folksam – privat olycksfallsförsäkring .................................................................................................... 8
2.1.3 Löner ......................................................................................................................................................................... 9
2.1.4 Skattekort och timlistor .................................................................................................................................10

2.2 Simombudets/lokalföreningens uppgifter, Nyland, Åboland och Österbotten ........................... 11
2.3 Simombudets/lokalföreningens uppgift, Åland ............................................................................................12
2.4 Bilagor .................................................................................................................................................................................13

2.4.1 Arbetsavtal för timanställd personal ..................................................................................................... 13
2.4.2 Tystnadsplikt .......................................................................................................................................................14
2.4.3 Timlista för simlärare, lekledare och assistenter ............................................................................. 15
2.4.4 Arbetsintyg ...........................................................................................................................................................16
2.4.6 Skadeanmälan ................................................................................................................................................... 17
2.4.6 Kontroll av bakgrund, Lag 14.6.2002/504 ..........................................................................................18

3. SIMLÄRARE .................................................................................................................................................. 21
3.1 Simlärarens uppgifter, Nyland, Åboland och Österbotten  .....................................................................21
3.2 Simlärarens uppgifter, Åland .................................................................................................................................. 22
3.3 Rapportering till arbetsgivaren ............................................................................................................................. 23
3.4 Tips och idéer ................................................................................................................................................................. 23
3.5 Simlärarens minneslista  .......................................................................................................................................... 24

4. LEKLEDARE ..................................................................................................................................................25
4.1 Lekledarens uppgift .................................................................................................................................................... 25

5. SÄKERHET .................................................................................................................................................... 27
5.1 Hjärt-lungräddning ...................................................................................................................................................... 28
5.2 Hypotermi ........................................................................................................................................................................ 32
5.3 Fakta om blågröna alger ............................................................................................................................................33
5.4 Bilagor .................................................................................................................................................................................35

5.4.1 Säkerhets- och räddningsplan ..................................................................................................................35
5.4.2 ANSVARIG SIMLÄRARE – Min uppgift .................................................................................................. 36
5.4.3 SIMLÄRARE – Min uppgift ............................................................................................................................37
5.4.4 LEKLEDARE – Min uppgift ........................................................................................................................... 38
5.4.5 Simverksamheten ............................................................................................................................................ 39
5.4.6 Redovisning för olycka .................................................................................................................................. 40
5.4.7 Riskanalys .............................................................................................................................................................41
5.4.8 Övning på simstrand ...................................................................................................................................... 42

6. FÖRÄLDRAR .................................................................................................................................................43
6.1 Information till föräldrar ........................................................................................................................................... 43

6.1.1 Anmälningsblankett för barn som deltar i Folkhälsans simskola ........................................... 44
6.1.2 Viktig information till föräldrar som har barn i Folkhälsans simskola .................................. 45
6.1.3 Strandsimskolor och väderrekommendationer och information till föräldrarna .......... 46

Handbok 
 för Folkhälsans simverksamhet

Folkhälsans SIMVERKSAMHET – 1 –



1. Om vår verksamhet
1.1 Förord
Folkhälsans simhandbok är ett stöd och hjälpmedel för dig som jobbar som simombud 
eller simlärare. Läs igenom den noggrant – du hittar nödvändig information i den. Det 
är också viktigt för oss att veta vad du tycker om den – all feedback är välkommen. 

Vi har gjort en uppdaterad version av simhandboken som ska vara både praktisk 
att använda och ekologisk, i och med att vi inte trycker upp en ny handbok varje år.  
Vår förhoppning är att de ändringar som gjorts gör det lättare och tydligare för både 
simombud, simlärare och lekledare att ta till sig informationen.

Folkhälsans simskolor och simlärarutbildningarna och arrangemangen kring dem 
följer myndighetsbestämmelser. Vi är måna om att kontinuerligt jobba för att våra 
simskolor håller en hög standard vad gäller både säkerhet och innehåll. I dagens 
prestationsinriktade samhälle vill vi lyssna till barnet och utgår från barnets behov – 
också i simskolan. Ett litet barn lär sig bäst via lek och leken stöder barnets kognitiva, 
emotionella, sociala och motoriska utveckling.

Vi vill önska alla simlärare och simombud och alla andra som läser handboken en 
riktigt skön, solig och trygg sommar.

Helsingfors, januari 2017

Arbetsgruppen för sim och hälsa
Mari-Sofi Johansson, Anna Fröding, Johanna Hagström och Nina Hongell-Ekholm

BILAGORNA SOM FINNS SIST I HANDBOKEN KAN MED FÖRDEL KOPIERAS.  
HANDBOKEN GÅR OCKSÅ ATT LADDA NER PÅ WEBBEN: www.folkhalsan.fi.
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1.2 Inledning
De första simkurserna i Folkhälsans regi ordnades i Kronoby, Kimito, Pernå, Korpo 
och Pargas redan år 1929. En del av simundervisningen ordnades i samarbete med de 
lokala Marthaföreningarna. Den drivande kraften bakom simundervisningen inom 
Folkhälsan var gymnastikläraren Gertrud Wickman. Hon var en av pionjärerna inom 
damgymnastiken i vårt land och hon kom att dra upp riktlinjerna för Folkhälsans sim-
undervisning. Gertrud Wickman underströk vikten av att göra simundervisningen till 
en rolig vattenlek och därför ingick det en hel del lek på stranden i undervisningen och 
till en början regelrätt gymnastik.

Ute på landsbygden var det boskapen som hade lagt beslag på stränderna och det 
var inte alltid lätt att hitta en ledig äng och en lämplig strand där en simskola kunde 
hållas. I städerna var situationen inte bättre. Den första simhallen som öppnades för 
allmänt bruk var Georgsgatans simhall i Helsingfors år 1930. Ute i bygderna lät man 
göra ritningar på badhus och regnskydd, uppvaktade beslutsfattare i kommunerna 
och tiggde ihop pengar till livräddningsutrustning, men ännu var det lång väg innan 
simundervisningen blev en prioriterad verksamhet inom kommunerna.

Det blev de lokala Folkhälsanföreningarnas uppgift att anordna simskolor. Men för 
dem behövdes simlärare och för att garantera tillgången på denna viktiga personal 
började Folkhälsan utbilda simlärare redan på 1930-talet. 

Under årens lopp har simundervisningen berikats med nya metoder och 
undervisningsformer. Folkhälsans simverksamhet utvecklades på 1960-talet med 
familjesimmet som motionsform. 

I takt med att simhallar har byggts har också simverksamheten inom 
Folkhälsan vuxit med bl.a. sim för specialgrupper, babysim och vuxensimskolor. 
Livräddningsundervisningen har ända sedan de första simskolorna utgjort en viktig 
del av verksamheten. På en del orter i Svenskfinland har Folkhälsan tagit hand om 
arrangemangen kring det så viktiga skolsimmet.   

1.3 Sommarsimskolans upplägg
En sommarsimskola rekommenderas vara 12 dagar (minimum 10 dagar) och omfattar 
2, 4 eller 6 timmar per dag. Livräddningssimskolor och livräddningskurser samt alter-
nativa så kallade intensivsimskolor som varar mindre än två veckor blir allt vanligare.

Den ansvariga simläraren ska ha genomgått och klarat fortsättningskursen för 
sim lärare eller genomfört simlärarutbildningen på 100 timmar. Årlig fortbildning är 
obligatorisk.

Folkhälsans rekommendation för antal simlärare och lekledare i simskolan:  
en simlärare och två lekledare för högst 35 barn. Två simlärare och tre lekledare  
för 60 barn. Tre simlärare och tre lekledare på 90 barn.

Rekommendation för gruppstorlek i vatten: 10 deltagare per simlärare.

1.3.1 Prestationer under strandsimskola
Prestationer ska utföras övervakat och på ett säkert sätt, längddykningar längs stranden 
och djupdykningar med rep om midjan. Säkerhetsbåt ska finnas bredvid en simmare 
som gör längdprestationer. Det gäller både barn och vuxna simmare. Hopp ska göras 
på ställe där vattendjupet är tillräckligt och bottnen är undersökt.

1.4 Hallsimskolornas upplägg
Hallsimskolan rekommenderas omfatta 10 gånger och pågå en timme per gång.

Rekommendationerna för gruppstorlek: 
Tio deltagare på en simlärare, simläraren är i vattnet.
Enligt FSL:s rekommendationer ska den ansvariga simläraren ha avklarat fortsätt-

ningskursen för simlärare eller gått simlärarutbildningen (100 timmar)  
och deltagit i årliga obligatoriska fortbildningar.
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1.5 Hälsofrämjande aktiviteter – simning
Simkunskapen är en livsviktig kunskap. Folkhälsan vill erbjuda så många 
människor som möjligt chansen att lära sig simma. Dessutom vill Folkhälsan lära ut 
livräddningskunskap och påminna både barn och vuxna om hur man undviker olyckor 
då man rör sig vid och på vattnet.

Många har kommit i kontakt med simundervisningen via babysim, hallsimskola, 
sommarsimskola, skolsim eller via vuxensim. I alla dessa ingår livräddning som en 
viktig del av verksamheten. Vi har lärt oss hur man kallar på hjälp då det har hänt en 
olycka, hur man kan hjälpa en nödställd med återupplivningsmetoden och framstupa 
sidoläge, vad man ska tänka på för att tryggt kunna simma eller vistas vid vatten både 
sommartid och vintertid och hur man använder livräddningsutrustning, som t.ex. den 
förlängda armen, kastlina och livboj. Att kunna simma både är roligt och ger trygghet 
när man vistas vid vattnet. Vi ska alla komma ihåg att det är en medborgerlig plikt att 
hjälpa vid en nödsituation. Alla kan vi bli duktiga livräddare – man behöver inte vara 
stor och stark eller ens vuxen för att kunna hjälpa en människa i nöd.

Folkhälsan vill att simundervisningen och attityderna till säkerhetsutrustning tas på 
allvar och samarbetar därför med olika myndigheter, organisationer och föreningar. 

Folkhälsan ordnar mellan 180 och 200 sommarsimskolor per år. Årligen utbildar 
Folkhälsan ett 60-tal nya simlärare.

1.6 Folkhälsan och FSL 
Folkhälsan är medlem i Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf, FSL 
(på finska Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry, SUH). 

FSL grundades år 1956 med målsättningen att förbättra medborgarnas simkun-
skap och att minska drunkningsolyckorna via utbildning och information. FSL:s 
verksamhet finansieras via undervisningsministeriet med tipsmedel, via social- och 
hälsovårdsministeriet med medel från STEA (Social- och hälsoorganisationernas 
understödscentral) och via egen ekonomisk verksamhet, framför allt försäljning av 
simmärken, upplysningsmaterial och undervisningsmaterial.

FSL fungerar som paraplyorganisation och Folkhälsan följer de normer och krav som 
uppställs av FSL.

1.7 Den regionala verksamheten i Nyland
De regionala simskoleverksamheterna finansieras via deltagaravgifter via stöd från 
Folkhälsan och andra organisationer samt via insamlingen Majblomman som verk-
ställs med hjälp av frivilliga medarbetare i våra lokalföreningar. Simskolverksamheten 
har blivit en del av vår kultur. Att vistas i vatten är avkopplande, njutbart och roligt när 
man känner sig trygg och säker.

Simkoordinator:

Nina Hongell-Ekholm, tfn 050 430 6091.
Medlem (ordf.) i den arbetsgrupp som utvecklar och koordinerar Folkhälsans sim- och 
livräddningsverksamhet. 

• Fungerar som hjälp och stöd för lokalföreningarna inför sommarsimskolor och 
hallsimskolor.

• Koordinerar simverksamheten i Nyland.
• Informerar lokalföreningarna om allt väsentligt inom simverksamheten.
• Utbildar simlärare, lekledare och baby- och familjesiminstruktörer.
• Ordnar fortbildning för simlärare.
• Ordnar träffar för lokalföreningarnas simombud.
• Ser till att lokalföreningarnas beställningar av simmärken och material inför 

sommaren sköts samt ser till att beställningen vidarebefordras till FSL. 
• Ser till att lokalföreningarna får sitt simmaterial.
• Ser till att information om sommarsimskolorna förs in på Folkhälsans webbplats.
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Övriga nationella ansvarsområden:

• Administrerar Facebook-gruppen Folkhälsans simlärare.
• Ansvarar för fortbildning av Folkhälsans simlärarutbildare.
• Fungerar som kontaktperson och språkrör mot Finlands simundervisnings- och 

livräddningsförbund rf.
• Utvecklar nationellt simverksamheten och utbildningar i samarbete med Finlands 

simundervisnings- och livräddningsförbund rf.
• Håller sig ajour med myndighetsbestämmelser som berör simverksamheten.

1.8 Den regionala verksamheten i Österbotten
Simkoordinator:

Anna Fröding, tfn 044 788 6034. 
Medlem i den arbetsgrupp som utvecklar och koordinerar Folkhälsans sim- och 
livräddningsverksamhet.

• Koordinerar simverksamheten i Österbotten.
• Informerar lokalföreningarna om allt väsentligt inom simverksamheten.
• Fungerar som hjälp och stöd för lokalföreningarna inför sommarsimskolor och 

hallsimskolor.
• Utbildar simlärare och lekledare.
• Ordnar fortbildning för simlärare.
• Ordnar träffar för lokalföreningarnas simombud.
• Tar emot lokalföreningarnas beställning av simmärken och material inför  

sommaren samt beställer märken från FSL.
• Delar ut lokalföreningarnas simmaterial på simombudsträffen.
• Ser till att information om sommarsimskolorna förs in på Folkhälsans webbplats.

1.9 Den regionala verksamheten i Åboland
Simkoordinator:

Mari-Sofi Johansson, tfn 040 843 3713
Medlem i den arbetsgrupp som utvecklar och koordinerar Folkhälsans sim- och 
livräddningsverksamhet.

• Fungerar som hjälp och stöd för lokalföreningarna med att ordna förskole- och 
sommarsimskolor. 

• Koordinerar simverksamheten i Åboland.
• Informerar lokalföreningarna om allt väsentligt inom simverksamheten.
• Utbildar simlärare och lekledare.
• Hjälper vid behov lokalföreningarna att hitta simlärare.
• Debiterar lokalföreningen för sim- och lekledarnas löner.
• Ordnar simombudsträffar för lokalföreningarnas simombud.
• Delar ut lokalföreningarnas simmaterial på simombudsträffen.
• Ordnar fortbildningsdagar för simlärare och lekledare
• Tar emot lokalföreningarnas beställning av simmärken och material inför sommaren 

samt beställer märken från FSL.
• Inför uppgifter om simskolorna på Folkhälsans webbplats.
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1.10 Den regionala verksamheten på Åland
Simkoordinator: 

Johanna Hagström, tfn 045 734 39104
Medlem i den arbetsgrupp som utvecklar och koordinerar Folkhälsans sim- och 
livräddningsverksamhet.

• Planerar och genomför simverksamhet på Åland; sommarsimskolorna ordnas  
i samarbete med lokalföreningarna.

• Utbildar simlärare, lekledare och baby- och familjesiminstruktörer.
• Ordnar fortbildning för simlärare.
• Ordnar simombudsträffar för lokalföreningarnas simombud.
• Delar ut lokalföreningarnas simmaterial på simombudsträffarna.
• För in uppgifter om sommarsimskolorna på Folkhälsans hemsida.
• Fungerar som arbetsgivare för simlärarna.
• Lämnar ut simmärken till simlärarna.
• Kontrollerar badstrandens skick och utrustning vart tredje år.
• Sköter vattenprovtagningen på de stränder som inte är kommunala stränder. 
• Ordnar hopptornsbesiktningar på alla Folkhälsans hopptorn på Åland. 
• Kontrollerar och ansvarar för att simläraren har gjort upp en säkerhetsplan..
• Tecknar lagstadgad olycksfallsförsäkring för simlärarna.
• Finns tillgängliga hela sommaren på kontorstid som resurs för simlärare och 

simombud. 
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2. Simombud
2.1 Arbetsgivarens uppgifter och ansvar
Varje arbetsgivare har en lagstadgad plikt gentemot sina arbetstagare. Till den hör 
bl.a. de lagstadgade försäkringarna. Varje lokalförening är juridiskt och ekonomiskt 
självständig och avgör själv vilket arbetsavtal som används eller följs. 

Det är viktigt att anställningsvillkoren inför sommarens simskolor är entydiga. Skriv 
ett skriftligt arbetsavtal och kom överens om lönen och om ersättning för planerings-
tillägg och extra arbetsuppgifter som simläraren får ersättning för. Kom också överens 
om hur timmarna rapporteras och godkänns. Klargör när simlärarens arbetstid börjar 
och när den slutar. Red ut eventuella frågor kring kilometerersättningar och andra 
kostnader. Klargör för arbetstagaren vilka ansvar och uppgifter hen har. Se bilaga 1 
(blankett för arbetsavtal).

Då arbetstagaren (simläraren eller lekledaren) kanske står inför sitt livs första arbete 
och arbetsavtal kan det vara på sin plats att hen tar hem arbetsavtalet och går igenom 
det med föräldrarna innan hen skriver under det. Detta är speciellt viktigt om lekleda-
ren är minderårig.

Arbetsgivaren ansvarar i sista hand för verksamheten på stranden och i simhallen.  

2.1.1 Arbetsavtal och arbetsintyg
Arbetsavtalet ifylls i två exemplar. Det ena blir hos arbetsgivaren och det andra hos 
arbetstagaren. Vill arbetstagaren ha ett intyg över utfört arbete, är det arbetsgivarens 
skyldighet att skriva ett sådant.

OBS!  Lönen betalas ut efter att ”Rapport över simskola/tabell över uppnådda resul-
tat” fyllts i och skickats till regionerna. Det här står också på arbetsavtalet.  
Numera görs rapporteringen elektroniskt via Webropol.
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2.1.2 Folksam – privat olycksfallsförsäkring

FÖRSÄKRINGSNUMMER
11 - 39482-01

Vilka är försäkrade?
Försäkrade är barn och fullvuxna som oavlönat deltar i frivilliga aktiviteter i 
Förbundets regi. Som aktivitet avses lägerskolor, läger, försäljning av majblommor och 
luciamärken, klubbverksamhet, simskole- och sommarbarnsverksamhet mm. 

När gäller försäkringen?
Försäkringen är i kraft vid alla frivilliga aktiviteter inom Förbundet, även aktiviteter 
inom regionerna och lokalföreningarna, under tiden för själva aktiviteten. Försäkring-
en gäller även under den direkta vägen till och från evenemanget. 

Vad förstås med olycksfall?
Med olycksfall förstås enligt försäkringsvillkoren en plötslig yttre händelse som föror-
sakar en ofrivillig kroppsskada. Försäkringen ersätter t.ex. skador som uppkommit då 
man halkat, fallit eller råkat ut för en kollision. Skador som uppstår under en längre tid 
betraktas inte som olycksfall, t.ex. belastningsskador och muskelömhet.

När ett olycksfall har inträffat
Olycksfallsanmälan fylls i och skickas till Folksam tillsammans med kvitton i original 
eller kopior och FPA:s beslut. Blanketten finns som bilaga.

Kontaktperson inom Förbundet: 
Anne Pärnänen, tfn: 09 315 5642 eller 050 346 3728

Vidare har Förbundet följande försäkringar 

FOLKSAM – RESEFÖRSÄKRING 
som gäller personalen under tjänsteresor för vilka betalas dagtraktamente i hemlandet 
och utomlands, samt resegods.

FOLKSAM – ANSVARSFÖRSÄKRING 
för verksamhet som täcker person- och sakskada som någon anställd förorsakar andra 
i tjänsten.

– 8 – Folkhälsans SIMVERKSAMHET



2.1.3 Löner

Lönerekommendationer i Nyland, Åboland och Österbotten

Timlöner

Ansvarig simlärare
• enligt arbetserfarenhet 14,15–16,20 euro/timme 

(hall- och strandsimskola, minst B-simlärarutbildning,  
fortsättningskurs, simlärarutbildning 100 timmar)

• Planeringstillägg betalas för 20 minuter per barn (upp till 35 barn).  
Om två simlärare delar på planeringen betalas vardera för 10 minuter  
per barn.

Simlärare 
• enligt arbetserfarenhet och grundutbildning 11,05–14,15 euro/timme 

(hall- och strandsimskola, minst grundkurs)
• Planeringstillägg betalas för 20 minuter per barn (upp till 35 barn).  

Om två simlärare delar på planeringen betalas vardera för 10 minuter  
per barn.

Lekledare
• sommarsimskola (med lekledarutbildning) 7,50–8,85 euro/timme
• sommarsimskola (utan lekledarutbildning) 7,35 euro/timme
• för 17 år fylld lekledare rekommenderas 9,56 euro/timme

Lönerekommendationer Åland

Timlöner

Simlärare  14,00 euro/timme

Simlärare med lärarutbildning 14,53 euro/timme
• Planeringstid betalas för 20 minuter per barn.  

Om två simlärare delar på planeringen betalas vardera  
för 10 minuter per barn.

• Ålderstillägg för simlärare tillkommer enligt system.

Lekledare 7,50–8,60 euro/timme
• Lekledare med utbildning eller erfarenhet rekommenderas  

den högre lönen.

Rekommendationen är att den simlärare eller lekledare som kommer till simskolan 
15 minuter före och den som stannar 15 minuter efter simskola får betalt för 15/30 
minuter extra per dag.
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2.1.4 Skattekort och timlistor

Skattekort
Skattekort för lön av huvudsyssla (original)
• Om skattekort för lön av huvudsyssla skickas som kopia, går det 60 procent skatt. 

Enligt skatteverket behöver löneräknaren inte korrigera skatten om inte skattekortet 
kommit i tid till lönekörningen.

Dessa skattekort är de enda som duger som kopior
• Skattekort för bisyssla ( fi: sivutuloverokortti)
• Frilansskattekort ( fi: freelanceverokortti)
• Ändringsskattekort där det står: ”Det här skattekortet har utmatats i tjänsten  

Skattekort på nätet” ( fi: ”Tämä verokortti on tulostettu Verokortti verkossa  
-palvelussa”)

Timlistor
• Timlistorna ska ha klockslagen ifyllda, i annat fall returneras blanketten och den 

anställda får vänta på sin lön. Om klockslag och timantal inte stämmer överens, 
betalas lön enligt klockslagen. Listorna ska vara undertecknade av den anställda 
och godkända av simombudet. 
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2.2 Simombudets/lokalföreningens uppgifter, Nyland, 
Åboland och Österbotten

Före simskolan
• Organiserar med styrelsens stöd simverksamheten i föreningen.
• Beställer simmärken och material från regionen.
• Tecknar lagstadgad olycksfallsförsäkring för simlärare och lekledare.
• Material för Folkhälsans simombud och simlärare hittar du på Folkhälsans  

webbplats.
• Gör anmälan om simskola till regionen.
• Fungerar som arbetsgivare och förman för simlärare och lekledare.
• Kommer överens med simlärare och lekledare om lön, eventuella reseersättningar 

och andra arrangemang. 
• Skriver arbetsavtal tillsammans med den ansvariga simläraren, simlärare och  

lekledare. All personal ska skriva arbetsavtal.
• Ansvarar i sista hand för att säkerhetsplanen och riskanalysen för simskolan är gjord 

av ansvariga simläraren, kommer överens om ansvariga simlärarens/simlärarens 
och lekledarens uppgifter vid nödsituationer.

• Meddelar ansvariga simläraren var simmärken och material finns.

På stranden/i simhallen
• Kontrollerar att alarmeringsplan med nödnummer samt simstrandens/simhallens 

adress och koordinater finns synligt på stranden/simområdet.
• Kontrollerar att instruktioner för återupplivning finns synliga på stranden/ 

simområdet. 
• Kontrollerar att det finns första hjälpen-utrustning.
• Kontrollerar nödtelefonens placering under simskolan.
• Kontrollerar att simskolans säkerhetsplan och riskanalys är dokumenterad samt att 

alla vet vem som gör vad i en nödsituation. Säkerhetsdokumentationen ska finnas i 
en mapp på ett lättillgängligt ställe.

• Kontrollerar badstrandens/simområdets skick och utrustning innan simskolan börjar.

Under simskolan
• Utser tillsammans med ansvariga simläraren en reservplan för eventuella hinder för 

simskolan, t.ex. alger/spyor.
• Vid behov! Fyller i Folksams blankett ”Skadeanmälan” vid olycka tillsammans med 

den ansvariga simläraren. Sänder den till Folksam i Helsingfors (blankett finns som 
bilaga).

Efter simskolan
• Samlar in skattekort (i original) av de anställda.
• Samlar in timlistorna som ska ha klockslagen ifyllda, i annat fall returneras 

blanketten och den anställda får vänta på sin lön. Om klockslag och timantal inte 
stämmer överens, betalas lön enligt klockslagen. Listorna ska vara undertecknade 
av den anställda och godkända av simombudet. 

• Ser till att ansvariga simläraren gör simskolerapportering till regionen, allt sker via 
webben. (OBS! Lön betalas inte ut förrän detta är gjort).

• Tar emot märkespengar av ansvariga simläraren och för dem till banken.
• Lämnar in skattekort samt fullständigt ifyllda timlistor och utvärderingsblanketter 

ifrån simskolan till regionkontoret efter avslutad simskola. (Åboland)
• Skriver arbetsintyg åt anställda efter avslutad simskola. Intyget finns i simhandbo-

ken eller elektroniskt på Folkhälsans webbplats.
• Simombuden skickar e-post till föräldrarna med länken till utvärdering.
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2.3 Simombudets/lokalföreningens uppgift, Åland
Folkhälsan på Åland är simlärarnas arbetsgivare och därmed blir ansvarsfördelningen 
lite annorlunda gällande simlärare och simombud.

Före simskolan
• Organiserar tillsammans med Folkhälsan på Åland och styrelsens stöd 

simverksamheten i föreningen.
• Tecknar lagstadgad olycksfallsförsäkring för lekledare.
• Material för Folkhälsans simombud och simlärare hittar du på Folkhälsans  

webbplats.
• Fungerar som arbetsgivare och förman för lekledare.
• Kommer överens med lekledare om lön, eventuella reseersättningar och andra 

arrangemang.
• Skriver arbetsavtal med lekledare. All personal ska skriva arbetsavtal.
• Sköter den lokala marknadsföringen, t.ex. i kommunblad och med affischer. 
• Skärgårdens simombud tar i samarbete med Folkhälsan på Åland vattenproverna på 

de icke-kommunala stränderna. 
• Arrangerar eventuellt lek och plask själva i föreningen i samarbete med strandens 

simlärare eller annan simlärare. 

På stranden/i simhallen
• Kontrollerar att alarmeringsplan med nödnummer samt simstrandens adress och 

koordinater finns synligt på stranden/simområdet.
• Kontrollerar att instruktioner för återupplivning finns synliga på stranden/ 

simområdet. 
• Kontrollerar att det finns första hjälpen-utrustning.
• Kontrollerar att simskolans säkerhetsplan och riskanalys är dokumenterad samt att 

alla vet vem som gör vad i en nödsituation. Säkerhetsdokumentationen ska finnas i 
en mapp på ett lättillgängligt ställe.

• Kontrollerar badstrandens skick, simområdet och utrustningen innan simskolan 
börjar.

Under simskolan
• Tar emot simskoleavgiften av deltagarna eller ger ut giro för inbetalning. 
• Utser en reservplan tillsammans med ansvariga simläraren för eventuella hinder för 

simskolan, t.ex. alger/spyor.
• Vid behov! Simombudet fyller i Folksamblanketten ”Skadeanmälan” vid olycka 

tillsammans med den ansvariga simläraren. Simombudet sänder den ifyllda 
blanketten till Folksam i Helsingfors (blankett finns som bilaga).

• Ansvarar för att en återupplivningsdocka (Annedocka) finns på plats under simsko-
lan. För de simskolor som inte har en egen återupplivningsdocka förs några låne-
dockor runt enligt ett schema. 

• Ordnar tillsammans med simläraren en simavslutning. 

Efter simskolan
• Samlar in (original) skattekort av lekledarna.
• Samlar in lekledarnas timlistor som ska ha klockslagen ifyllda, i annat fall retur-

neras blanketten och den anställda får vänta på sin lön. Om klockslag och timantal 
inte stämmer överens, betalas lön enligt klockslagen. Listorna ska vara underteck-
nade av den anställda och godkända av simombudet. 

• Skriver arbetsintyg åt lekledarna efter avslutad simskola. Intyget finns i simhandbo-
ken eller elektroniskt på Folkhälsans webbplats.

• Simombuden skickar e-post till föräldrarna med länken till utvärdering.
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2.4 Bilagor

2.4.1 Arbetsavtal för timanställd personal

Arbetsgivare: Föreningen Folkhälsan i ____________________________________________________________

Arbetstagare: Namn: __________________________________________________________________________

 Personbeteckning: ________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________

Tfn:  _______________________________________________________________________________

E-post:  _______________________________________________________________________________

Befattning (ringa in): Ansvarig simlärare/Simlärare/Lekledare/  _________________________________________

Avtalsperiod: För viss tid:  fr.o.m.  _______________________________________________________________

 t.o.m. ___________________________________________________________________________

Orsak till anställning på viss tid (ska uppges) __________________________________________________________

Bankförbindelse:   _______________________________________________________________________________

Arbetstagaren har uppvisat intyg över godkänd/avklarad grundkurs/fortsättningskurs för  
simlärare eller intyg över avklarad simlärarutbildning (100 h) ___  ja ____ nej    

Arbetstagaren har uppvisat intyg över genomförd obligatorisk fortbildning. ___  ja ____ nej   

Arbetstid: Arbetsdagen börjar kl. ______ och slutar kl. ______. 
Uppsägningstid: Enligt arbetsavtalslagens bestämmelser, dock minst 1 månad för båda parter.

Lön: Lön: ___________€/timme (inkluderar ev. erfarenhetstillägg)
 Lön utbetalas efter att en av förmannen godkänd timlista lämnats in och efter att  
 simläraren lämnat in rapport över simskola jämte tabell över uppnådda resultat.

Planeringstillägg: _______timmar. Planeringstillägg omfattar planering av undervisningen, diplomskrivning  
 samt inskrivning av resultat i simhandboken.
Övriga tillägg:  Arbetstagaren får ett tillägg på 15 minuter före och 15 minuter efter arbetstid. Tiden är till  
 för att säkerställa tryggt simområde före simskolan börjar och för att städa undan redskap  
 efter avslutad simskola.

Tystnadsplikt: Arbetstagaren har av Folkhälsan fått information om tystnadspliktens innebörd och  
 omfattning samt har förbundit sig att iakttaga den. 
Sekretess: Affärs- eller yrkeshemligheter, som anförtrotts arbetstagaren eller på annat sätt kommit till  
 dennas kännedom må arbetstagaren inte yttra eller yppa för annan. 
Semester: Enligt lag.  
Pension: Enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Övrigt: Förman: _________________________________________________

Detta avtal har gjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

Ort och datum: __________________________________      den ____ / ____  20___

______________________________                     _______________________________
                   Arbetsgivare                                                                            Arbetstagare
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2.4.2 Tystnadsplikt
Tystnadsplikten är en av de viktigaste etiska principerna inom arbetslivet, inte minst 
inom social- och hälsovårdsektorn. Folkhälsans verksamhet täcker ett brett fält inom 
denna sektor. Tystnadsplikten gäller inte enbart läkare och annan vårdpersonal utan 
all personal och dessutom alla andra personer som är aktiva i verksamheterna, så som 
praktikanter, civiltjänstgörare och frivilligarbetare. Som anställd vid Folkhälsan är du 
förpliktad att noga följa reglerna på detta område!

Tystnadsplikt enligt lagen om privat hälso- och sjukvård, 12 §:
Tystnadsplikt. De anställda hos en serviceproducent samt andra som utför uppdrag för 
denne eller arbetar i hans lokaliteter får inte utan tillstånd röja vad de på grund av sin 
ställning, sitt uppdrag eller sitt arbete har fått veta om någon annans hälsotillstånd,  
sjukdom eller handikapp eller om åtgärder som avser honom eller om motsvarande  
omständigheter. Tystnadsplikten kvarstår sedan anställningsförhållandet eller uppdraget 
har upphört.

Innebörd: Bestämmelsen innebär att du inte utan tillstånd av den till vars fördel 
tystnadsplikten är stadgad får röja uppgifter om en enskild persons eller familjs förhål-
landen som du på grund av din ställning eller till följd av dina arbetsuppgifter fått 
kännedom om. Detta gäller även efter att din anställning har upphört!
Folkhälsans kunder, klienter och deras anhörigas integritet kommer alltid i första 
rummet och de kan också i detta avseende lita på personalens professionalitet.

Kontakta din förman om du någon gång känner dig osäker på hur du ska förfara!
Också personalen inom utbildningsväsendet är bunden av lagstadgad tystnadsplikt. 
Tystnadsplikt enligt lagen om grundläggande utbildning, 40§, 1 mom.:

Hemlighållande och behandling av personuppgifter. Ledamöterna i de organ som svarar 
för anordnandet av utbildning, personer som avses i 37 § (rektor, lärare, timlärare, skol-
gångsbiträden och annan personal), representanter för skolhälsovården, skolkuratorer, 
skolpsykologer och personer som genomgår undervisningspraktik får inte för utomstå-
ende röja vad de när de sköter uppgifter enligt denna lag har fått veta om elevernas eller 
i denna lag avsedda anställdas eller deras familjemedlemmars personliga förhållanden 
och ekonomiska ställning.

I sammanhanget kan det vara värt att uppmärksamma den allmänna tystnadsplikt om 
vilken det stadgas i arbetsavtalslagen (3 kap, 4 §) och som gäller uppgifter om arbetsgi-
varen och verksamheten:

Affärs- och yrkeshemligheter. Medan anställningsförhållandet varar får arbetstagaren 
inte utnyttja arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter eller röja dem för någon annan. 
Om arbetstagaren har fått uppgifterna obehörigen, fortgår förbudet också sedan anställ-
ningsförhållandet har upphört.
Ansvarig för ersättande av den skada som orsakats arbetsgivaren är förutom den arbets-
tagare som har röjt en hemlighet även den för vilken uppgifterna röjdes, om denne visste 
eller hade bort veta att arbetstagaren handlade obehörigt.

Undertecknad har tagit del av ovanstående information om tystnadsplikt och har till 
alla delar förstått dess innebörd.

_______________________________________________________
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2.4.3 Timlista för simlärare, lekledare och assistenter

Returnera den ifyllda blanketten till din förman/arbetsgivare.

Arbetsgivare: ______________________________________________________________________________________

Simskola: _________________________________________________________________________________________

Arbetstagare: ______________________________________________________________________________________

Personbeteckning:  _________________________________________________________________________________

Befattning: ________________________________________________________________________________________

Hemadress, postnummer, postanstalt: ________________________________________________________________

Bank och kontonummer i sin helhet: _________________________________________________________________

Datum Kl. Timmar Timlön Summa €

Antal timmar totalt: Summa totalt:

Datum: ____ / ____ 20____   |   Arbetstagarens underskrift: _________________________________________________

Granskad och godkänd: ______________________________________________________________________________

Förmannen/arbetsgivaren godkänner timmarna före utbetalning av lön. Lönen utbetalas då rapport över simskola och 
tabell över uppnådda resultat inlämnats av ansvarig simlärare.
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2.4.4 Arbetsintyg

Föreningen Folkhälsan i  _________________________________________________

ARBETSINTYG

Härmed intygas att  _____________________________________________________
 

varit anställd som  ______________________________________________________

vid  ___________________________________________________________________

under tiden  ___________________________________________________________

huvudsakliga arbetsuppgifter har varit:

-  ____________________________________________________________________

-  ____________________________________________________________________

____________________________________________ har skött sina uppgifter ansvars- 
och omsorgsfullt. Vi kan på det bästa rekommendera honom/henne för motsvarande 
uppgifter i framtiden.

Anställningen var tidsbunden och upphörde enligt avtal.

_______________________ den ____/_____ 20____

___________________________________________
Arbetsgivare
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2.4.6 Skadeanmälan

SKADEANMÄLAN 
OLYCKSFALL, SJUKDOM OCH
RESENÄRSKADA

Ersättning söks från    Privat olycksfallsförsäkring     Resenärförsäkring
Försäkringsnummer Försäkringstagare om inte samma som den skadade

PERS
UPPGIFTER

Den skadades namn Personbeteckning

Adress Yrke

Postnummer Postanstalt Telefonnummer

Ersättningsmottagare Personbeteckning

Adress, om annan än den skadades Kontonummer

UPPGIFTER OM 
SKADAN  i arbetet eller på väg till/från arbetet      på fritiden      under tävlingsidrott      under resa 

Om på resa
 semesterresa                                                 arbetsresa

Skadedatum/sjukdomstid

                                                                              kl

Plats

Noggrann redogörelse för skadefallet eller sjukdomen

Skadans eller sjukdomens art

Läkar/sjukhusvården började Anlitad läkarcentral/sjukhus

Tidigare symptom eller skador på samma kroppsdel, när och av vilken art?

REDOGÖRELSE 
ÖVER RESAN
(Resenärförsäk-
ring)

Resans syfte När skulle resan börja och sluta?
                                         –

Researrangörens namn När avslutades resan i verklig-
heten?

När bokades resan?

Har ersättning erhållits av researrangören? 

  nej           ja, hur mycket? (bifoga intyg)
När annullerades resan

IDROTTS
OLYCKSFALL

Var tävlingen eller träningen arrangerad av idrottsförbund eller förening?

 ja, förbundets/föreningens namn?

 nej, vad annat?

ALKOHOL
  ja      nej

POLISUNDER
SÖKNING

Har polisundersökning ägt rum?

  ja      nej
Polisinrättningens namn

ANDRA FÖR
SÄKRINGAR

Har den försäkrade övriga motsvarande försäkringar gällande?
  ja      nej

Försäkringsbolagets namn

BILAGOR
(se direktiv för ansökan 
om ersättning)

 Folkpensionsanstaltens ersättningsbeslut i original  apotekskvitto i original, antal:
 resebiljetter  
 läkarintyg  recept, antal:
 utredning eller intyg från researrangören  intyg över orsaken till försenad eller avbruten resa

 övrigt, vad?

UNDERSKRIFT För att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen överlämnar försäkringsbolaget uppgifter gällande till bolaget meddelade skador till för-
säkringsbolagens gemensamma datasystem, varvid försäkringsbolaget kontrollerar vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna 
används endast i samband med behandling av ersättningsärenden. (Gäller ej sjukkostnadsförsäkringen)
Jag bekräftar att uppgifterna i denna anmälan är korrekta. Jag tillåter att de läkare, sjukhus och andra anstalter eller personer som känner mig och mitt 
hälsotillstånd, ger bolaget de utredningar som bolaget anser nödvändiga för handläggningen av denna ansökan.

Ort och datum Ersättningssökandes underskrift och namnförtydligande

 Sjukkostnadsförsäkring

Sjukhusvården avslutades

Olycksfallet inträ�ade eller sjukdomen gav sig till känna

Var den försäkrade då skadan inträ�ade påverkad av alkohol eller annat rusmedel?

 andra sjukkostnadsveri�kat i original, antal:
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Försäkringsnummer Försäkringstagare om inte samma som den skadade

PERS
UPPGIFTER

Den skadades namn Personbeteckning

Adress Yrke

Postnummer Postanstalt Telefonnummer

Ersättningsmottagare Personbeteckning

Adress, om annan än den skadades Kontonummer

UPPGIFTER OM 
SKADAN  i arbetet eller på väg till/från arbetet      på fritiden      under tävlingsidrott      under resa 

Om på resa
 semesterresa                                                 arbetsresa

Skadedatum/sjukdomstid

                                                                              kl

Plats

Noggrann redogörelse för skadefallet eller sjukdomen

Skadans eller sjukdomens art

Läkar/sjukhusvården började Anlitad läkarcentral/sjukhus

Tidigare symptom eller skador på samma kroppsdel, när och av vilken art?

REDOGÖRELSE 
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(Resenärförsäk-
ring)
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Researrangörens namn När avslutades resan i verklig-
heten?

När bokades resan?

Har ersättning erhållits av researrangören? 
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IDROTTS
OLYCKSFALL

Var tävlingen eller träningen arrangerad av idrottsförbund eller förening?

 ja, förbundets/föreningens namn?

 nej, vad annat?

ALKOHOL
  ja      nej

POLISUNDER
SÖKNING
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Polisinrättningens namn

ANDRA FÖR
SÄKRINGAR

Har den försäkrade övriga motsvarande försäkringar gällande?
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Försäkringsbolagets namn

BILAGOR
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 Folkpensionsanstaltens ersättningsbeslut i original  apotekskvitto i original, antal:
 resebiljetter  
 läkarintyg  recept, antal:
 utredning eller intyg från researrangören  intyg över orsaken till försenad eller avbruten resa

 övrigt, vad?

UNDERSKRIFT För att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen överlämnar försäkringsbolaget uppgifter gällande till bolaget meddelade skador till för-
säkringsbolagens gemensamma datasystem, varvid försäkringsbolaget kontrollerar vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna 
används endast i samband med behandling av ersättningsärenden. (Gäller ej sjukkostnadsförsäkringen)
Jag bekräftar att uppgifterna i denna anmälan är korrekta. Jag tillåter att de läkare, sjukhus och andra anstalter eller personer som känner mig och mitt 
hälsotillstånd, ger bolaget de utredningar som bolaget anser nödvändiga för handläggningen av denna ansökan.

Ort och datum Ersättningssökandes underskrift och namnförtydligande

 Sjukkostnadsförsäkring

Sjukhusvården avslutades

Olycksfallet inträ�ade eller sjukdomen gav sig till känna

Var den försäkrade då skadan inträ�ade påverkad av alkohol eller annat rusmedel?

 andra sjukkostnadsveri�kat i original, antal:
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2.4.6 Kontroll av bakgrund, Lag 14.6.2002/504

Lag om kontroll av brottslig bakgrund 
hos personer som arbetar med barn 
14.6.2002/504
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § – Lagens syfte
Syftet med denna lag är att skydda minderårigas personliga integritet och främja deras 
personliga säkerhet. I lagen föreskrivs om ett förfarande för kontroll av brottslig bak-
grund hos personer som väljs för arbete med minderåriga.

2 § (28.12.2012/926) – Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på arbete som utförs i anställnings- eller tjänsteförhållande och 
som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, 
undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig 
kontakt med minderåriga.

På de villkor som anges i 1 mom. tillämpas lagen även på
1)  arbetstjänst som fullgörs av civiltjänstgörare enligt 1 § i civiltjänstlagen 

(1446/2007),
2)  arbete som en person som deltar i arbetsprövning enligt 4 kap. 5 § i lagen om  

offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) utför på en arbetsplats,
3)  familjevård som lämnas av familjevårdare enligt 1 § i familjevårdarlagen 

(312/1992),
4)  serviceproducenter enligt lagen om privat socialservice (922/2011),
5)  serviceproducenter enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), och
6)  skaffande av tjänster för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om 

grundläggande utbildning (628/1998).

Denna lag tillämpas dock inte på sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som samman-
lagt varar högst tre månader under en ettårsperiod. Vidare gäller att civiltjänstcen-
tralerna inte kan förordna en person att utföra uppgifter som avses i denna lag, om 
personen i fråga inte vill ta emot sådana uppgifter.
FamiljevårdarL 312/1992 har upphävts genom FamiljevårdsL 263/2015.

3 § – Arbetsgivarens skyldighet att kräva uppvisande av straffregisterutdrag
Arbetsgivaren ska kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 
mom. i straffregisterlagen (770/1993) när personen första gången anställs i eller ut-
nämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som avses 
i 2 § eller första gången tilldelas sådana uppgifter. Med arbetsgivare avses i denna lag 
även civiltjänstcentralen enligt 7 § i civiltjänstlagen och arbets- och näringsmyndighe-
ter som ingår avtal om arbetsprövning. (28.12.2012/926)

Om ett straffregisterutdrag inte finns att tillgå när en kommun eller samkommun till-
sätter en tjänst, skall valet vara villkorligt och bekräftas först när ett utdrag har visats 
upp. Den som villkorligt valts till tjänsten skall visa upp ett straffregisterutdrag senast 
inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet om valet eller inom en längre tidsfrist som 
den myndighet som tillsätter tjänsten beviljat av särskilda skäl. Om utdraget inte visas 
upp inom ovan avsedd tid, förfaller valet. Den myndighet som gjort det villkorliga valet 
fattar beslut om att valet skall bekräftas eller förfalla. En behörig lägre verkställande 
myndighet kan besluta om bekräftandet.

I de fall som avses i 2 § förutsätts för utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållan-
de enligt statstjänstemannalagen (750/1994) att personen i fråga på begäran har visat 
upp ett straffregisterutdrag för myndigheten.
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4 § (22.7.2011/932) – Straffregisterutdrag beträffande dem som producerar pri-
vat socialservice eller privata hälso- och sjukvårdstjänster
Om verksamhetsområdet för den som producerar privat socialservice eller privata 
hälso- och sjukvårdstjänster omfattar tjänster för minderåriga, ska Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket innan dessa 
beviljar tillstånd kräva att en person som inte hör till personalen i arbetsavtalsförhål-
lande och vars arbete omfattar uppgifter som avses i 2 § visar upp ett straffregisterut-
drag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även en kommun som efter att ha mottagit en anmä-
lan enligt 11 § i lagen om privat socialservice eller 28 § 1 mom. i lagen om barndagvård 
(36/1973) omedelbart ska kräva att personen i fråga visar upp ett straffregisterutdrag.
Ett i denna paragraf avsett utdrag ska krävas också innan någon annan än den som 
anges i ansökan om tillstånd eller i anmälan ges arbetsuppgifter som avses i 2 §. Servi-
ceproducenten ska underrätta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den, regionförvaltningsverket eller kommunen om saken.

6 § – Straffregisterutdragets giltighetstid
Ett straffregisterutdrag som med stöd av denna lag har visats upp för kontroll av 
brottslig bakgrund får inte vara äldre än sex månader.

7 § – Anteckning om uppvisat straffregisterutdrag och återlämnande av utdraget
I personuppgifterna om den som visat upp ett straffregisterutdrag får endast anteck-
nas att utdraget har visats upp samt utdragets identifikationsuppgifter. Arbetsgiva-
ren eller någon annan som enligt denna lag har fått se straffregisterutdraget får inte 
kopiera det. Straffregisterutdraget skall utan dröjsmål återlämnas till den som visat 
upp det.

8 § – Tystnadsplikt
Uppgifter i straffregisterutdraget får inte röjas för andra än de som nödvändigtvis 
behöver dem för att besluta om en person skall tilldelas arbetsuppgifter som ingår i 
tillämpningsområdet för denna lag. Uppgifter som är skyddade av tystnadsplikten får 
inte röjas för utomstående ens efter det att personen inte längre sköter det uppdrag 
där han eller hon fick informationen.

9 § – Platsannons
När arbetsuppgifter som avses i denna lag utannonseras skall det i platsannonsen 
nämnas att den som anställs skall visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. 
straffregisterlagen.
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3. Simlärare
3.1 Simlärarens uppgifter, Nyland, Åboland och Österbotten 

Före simskolan
• Kommer överens med simombudet om lön, eventuella reseersättningar mellan 

stränder och andra arrangemang.
• Skriver arbetsavtal tillsammans med simombudet. 
• Kontrollerar att och var simmärken och annat material finns i lokalföreningen. 
• Gör upp en skriftlig riskanalys och säkerhetsplan för simskolan tillsammans med 

simombudet och simlärare/lekledare. Kommer tillsammans med simläraren och 
lekledaren överens om uppgifter och arbetsfördelning vid nödsituationer. Ser till att 
dokumentationen finns på ett lättillgängligt ställe.

• Kontrollerar badstrandens/simområdets skick och utrustning innan simskolan 
börjar tillsammans med simombudet.

Under simskolan
• Kontrollerar nödtelefonens placering, har egen telefon eller föreningens telefon.
• Presenterar sig för simhallens simövervakare.
• Kontrollerar badstrandens/simområdets skick varje morgon innan simskolan börjar.
• Ansvarar för minderåriga hjälpsimlärare och lekledare om något händer  

( fungerar som förman för all minderårig personal på stranden eller i hallen).
• Ansvar för simundervisningen tillsammans med övriga simlärare.
• Ser till att det finns målsättningstabell och direktiv för märkesprestationerna.
• Ansvarar för märkesförsäljningen. Om föreningens märken tar slut beställs märken 

direkt från FSL, www.suh.fi eller tfn 09 343 6560 vardagar kl. 10–15.
• Utser tillsammans med simombudet en reservplan för eventuella hinder för  

simskolan, t.ex. alger/spyor i bassängen.
• Deltar aktivt i leken om tid för detta finns, http://lekar.folkhalsan.fi 

Efter simskolan

• Påminner föräldrar att fylla i utvärderingsblanketten för simskolan som  
simombuden skickat. 

• Skickar in simskolans rapport samt tabell över uppnådda resultat. OBS! Lön  
betalas inte ut förrän detta är gjort. 

• Skriver ut/skickar rapporten samt uppnådda simresultat till simombudet. 

• Lämnar in skattekort i original till lokalföreningen.

• Lämnar in timlistorna som ska ha klockslagen ifyllda, i annat fall returneras 
blanketten och den anställda får vänta på sin lön. Om klockslag och timantal inte 
stämmer överens, betalas lön enligt klockslagen. Listorna ska vara undertecknade 
av den anställda och godkända av förmannen/simombudet.
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3.2 Simlärarens uppgifter, Åland
Folkhälsan på Åland är simlärarnas arbetsgivare och därmed blir ansvarsfördelningen 
lite annorlunda gällande simlärare och simombud.

Före simskolan
• Kommer överens med Folkhälsan på Åland om lön, eventuella reseersättningar och 

andra arrangemang.
• Skriver arbetsavtal tillsammans med Folkhälsan på Åland.
• Kontaktar simombudet så fort som möjligt om du behöver bostad under simskolan. 
• Kontaktar simombudet och kommer överens om hur och när anmälan eller 

inskrivning görs samt diskuterar principen för gruppindelningen.  
• Kontrollerar i samarbete med simombudet att lämpligt sim- och 

livräddningsmaterial finns på simskolan. 
• Gör upp en skriftlig riskanalys och säkerhetsplan för simskolan tillsammans med 

simombudet och simlärare/lekledare. Kommer tillsammans med simläraren och 
lekledarens överens om uppgifter och arbetsfördelning vid nödsituationer. Ser till att 
dokumentationen finns på ett lättillgängligt ställe.

• Kontrollerar badstranden/simområdet och ser till att allting är i skick och att den 
utrustning om behövs finns på plats innan simskolan börjar tillsammans med sim-
ombudet.

Under simskolan
• Kontrollerar nödtelefonens placering, har egen telefon eller föreningens telefon.
• Kontrollerar badstrandens/simområdets skick varje morgon innan simskolan börjar.
• Ansvarar för minderåriga hjälpsimlärare och lekledare om något händer  

( fungerar som förman för all minderårig personal på stranden).
• Ansvar för simundervisningen tillsammans med övriga simlärare.
• Ser till att det finns målsättningstabell och direktiv för märkesprestationerna.
• Beställer simmärken,  simböcker och diplom från Folkhälsan på Åland. 
• Utser en reservplan tillsammans med simombudet för eventuella hinder för  

simskolan, t.ex. alger/spyor i bassängen.
• Deltar aktivt i leken om tid för detta finns, http://lekar.folkhalsan.fi. 

Efter simskolan
• Skickar länk till utvärderingsblanketter till föräldrarna.
• Skriver in simskolans rapport samt tabell över uppnådda resultat.  

OBS! Lön betalas inte ut förrän detta är gjort. 
• Lämnar in skattekort i original till Folkhälsan på Åland.
• Lämnar in timlistorna som ska ha klockslagen ifyllda, i annat fall returneras 

blanketten och den anställda får vänta på sin lön. Om klockslag och timantal inte 
stämmer överens, betalas lön enligt klockslagen. Listorna ska vara undertecknade 
av den anställda och godkända av förmannen. 
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3.3 Rapportering till arbetsgivaren
När simskolan och anställningsförhållandet har avslutats är det viktigt att rapporte-
ring och utvärdering om simskolan görs. Rapporteringen av simskolan görs elektro-
niskt, du hittar länken till rapporteringsblanketten på Folkhälsans webbplats. Utvär-
deringen av simskolan görs elektroniskt av föräldrarna. Föräldrarna får en länk till 
utvärderingsblanketten av den ansvariga simläraren eller simombudet. Föreningarna 
bestämmer själva hur de sköter det här. Dokumentering av säkerhetsplanering, som 
finns i bilagorna, är obligatorisk.

3.4 Tips och idéer
Material för Folkhälsans simombud och simlärare hittar du på Folkhälsans webbplats. 
Här är några länkar till webbplatser där du hittar material och information om till 
exempel simlekar, simundervisning och livräddning: 

Simlekar: http://lekar.folkhalsan.fi/
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf: www.suh.fi
Första hjälpen, allmän info och kurser: www.rodakorset.fi
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3.5 Simlärarens minneslista 
En förutsättning för att undervisningen skall lyckas och att allting löper smidigt är, att 
du förbereder dig väl och utrustar dig på rätt sätt för simskolan. Den här listan hjälper 
dig att kontrollera att all utrustning och allt material finns på plats.

Saker som bör kontrolleras före simskolan
• Strandens lämplighet för simundervisning samt säkerhetsutrustningen.
• Att försäkringen är gällande
• Att säkerhets- och räddningsplanen jämte riskanalysen är dokumenterade och  

finns på ett lättillgängligt ställe.

Simlärarens personliga utrustning och material
• Materialet från simlärarkursen
• Klocka
• Guide i första hjälp
• Visselpipa
• Simlärarens dagbok
• Beställningsblankett
• Anteckningsmaterial 
• Rapport över simskolan
• Blankett för skadeanmälan
• Säkerhetsplaneringen gjord och dokumenterad. Dokumenteringen på ett 

lättillgängligt ställe.

Utrustning för undervisningen
• Simbräden
• Sim”maskar”
• Bollar
• Föremål för dykövningar (ringar)
• Livboj och kastlina
• Rep för dykprestationer
• Annan utrustning

Material för eleverna ( från FSL eller Folkhälsan)
• Simningens ABC , ______ st.
• Simbok, ______ st.

För eventuell nödsituation kontrollera följande:
• Simstrandens adress och /eller koordinater
• Viktiga telefonnummer
•  Simlärarens och lekledarens uppgifter vid nödsituation
• Nöd telefonens placering, egen telefon
• Övervakarnas arbetspunkter
• Nödutgångar
• Första hjälp-utrustning
• Brandsläckare
• Instruktioner för återupplivning

Affischer för anslagstavlan ( från FSL eller Folkhälsan)
• Målsättningstabell och direktiv
• Simskolans reklamaffisch
• Alarmeringsplan med nödnummer och platsens koordinater synliga

Att komma ihåg efter simskolan
Fyll i rapporten över simskolan och skicka den till din arbetsgivare
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4. Lekledare
4.1 Lekledarens uppgift

Före simskolan
• Kommer överens med simombudet om lön, eventuella reseersättningar och andra 

arrangemang.
• Skriver arbetsavtal. Som minderårig tar du med en förälder eller låter din vårdnads-

havare läsa arbetsavtalet innan du skriver under.
• Tar del av säkerhetsplanen tillsammans med simläraren. Kom överens om lekleda-

rens uppgifter vid nödsituationer.

Under simskolan
• Kontrollerar badstrandens/simområdets skick innan simskolan börjar.
• Tar fram alla lekredskap som behövs (hallsimskola).
• Ansvarar för leken på land/i bassängen. Se folkhälsans lekdatabas:  

http://lekar.folkhalsan.fi.
• Planerar reservprogram om vädret är dåligt (strandsimskolan).
• Fungerar aktivt som simlärarens assistent.
• Deltar aktivt i vattnet.
• Ser till att eleverna snabbt får på sig kläderna för att kunna delta i leken (strand).

Efter simskolan
• Lämnar in skattekort ( i original) till lokalföreningen.
• Lämnar in timlistorna som ska ha klockslagen ifyllda, i annat fall returneras blanket-

ten och den anställda får vänta på sin lön. Om klockslag och timantal inte stämmer 
överens, betalas lön enligt klockslagen. Listorna ska vara undertecknade av den 
anställda och godkända av simombudet.

• Begär arbetsintyg av simombudet.
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5. Säkerhet
Simlärarna får information om säkerhet och ansvar via simlärarutbildningarna och 
via de obligatoriska fortbildningsdagarna. Lokalföreningarna får information via 
simombudsträffar och brev. Även interna utbildningar kring säkerhetsfrågor ordnas. 
Det är viktigt att säkerhetstänkandet sker på alla nivåer inom vår organisation. Genom 
att minimera riskerna via riskkartläggningar och genom att vidta åtgärder baserade 
på riskkartläggningarna gör vi verksamheten trygg för våra kunder. Säkerhets- och 
räddningsplan samt därtillhörande dokument skall finnas dokumenterade och på ett 
lättillgängligt och synligt ställe, t.ex. i en mapp. Alla säkerhetsdokument som behövs  
för simskolan finns i den här handboken.

Vi hoppas att ni hjälper oss att utveckla handboken kontinuerligt och all feedback  
vi får är viktig.

Den finska lagstifningen tar fasta på säkerheten vid simstränder och i simhallar och 
därigenom påverkas också Folkhälsans simskoleverksamhet. Simverksamheten under-
lyder bland andra konsumentsäkerhetslagen (920/2011). I lagen står det: 
-  att konsumtionstjänsten inte får medföra fara för konsumentens hälsa
-  att näringsidkare måste känna riskerna.

Statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster trädde i 
kraft den 1 januari 2012.

Folkhälsan är mån om att följa myndigheternas bestämmelser kring ansvars- och 
säkerhetsfrågor. När du följer instruktionerna i simhandboken följer du också de 
bestämmelser som myndigheterna gjort upp. 

Vi underlyder också andra lagar då vi bedriver simskoleverksamhet på stranden. 
Några av dem är räddningslagen, hälsoskyddslagen, ordningslagen och lagen om unga 
arbetstagare.
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5.1 Hjärt-lungräddning

När en person plötsligt förlorar medvetandet eller verkar livlös 

1. Kontrollera om du kan väcka personen genom att 
tilltala eller skaka om honom/henne.

2. Om han/hon inte vaknar eller reagerar på dina 
åtgärder, ropa på hjälp och ring nödnumret 112 
eller be någon annan göra det. Följ nödcentralens 
anvisningar.   

3.  Öppna luftvägarna och kontrollera andningen: 
Böj personens huvud bakåt genom att lägga 
två fingrar under personens haka och trycka på 
pannan med andra handen. Kolla om bröstkorgen 
rör sig. Om bröstkorgen inte rör sig, ska du böja 
dig ner över personen och kontrollera om det 
hörs normala andningsljud eller om du känner 
personens andning mot din kind.   

Om personen inte andas:

4.  Påbörja hjärtmassage. Sätt ena handflatan 
mitt på bröstbenet och andra handen ovanpå. 
Gör 30 tryck på bröstbenet med raka armar 
och en tryckfrekvens på 100 gånger per minut.                                        
Tryck varje gång ner bröstkorgen ca 4–5 cm.   

5. Fortsätt sedan med inblåsningar. Öppna 
luftvägarna igen genom att böja personens huvud 
bakåt genom att lyfta hakspetsen uppåt med 
två fingrar och trycka på pannan med andra 
handen. Kläm ihop näsborrarna med tummen 
och pekfingret. Tryck dina läppar tätt mot 
patientens mun, blås in luft i lungorna 2 gånger 
och kontrollera samtidigt att bröstkorgen rör sig.  

6.  Fortsätt hjärt-lungräddningen med rytmen 30 
tryck, 2 inblåsningar turvis tills en yrkesperson tar 
över ansvaret eller personen andas igen. Om det 
finns andra på plats som kan hjälpa ska ni turas 
om eller dela på uppgifterna (den ena trycker och 
den andra blåser).   

Ring
112

Fortsätt återupplivningen 

med rytmen 

30:2
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Hjärt-lungräddning för barn (HLR) 

1.  När ett barn plötsligt förlorar medvetandet eller verkar livlöst ska du genast ta reda 
på om det behövs hjärt-lungräddning. 

2.  Kontrollera om barnet är vid medvetande. 
 Kontrollera om du kan väcka barnet genom att tala till det och skaka det försiktigt. 

Fråga till exempel ”Hur mår du, vad har hänt?”

3. Om barnet inte vaknar eller reagerar på dina åtgärder och det finns andra 
närvarande, ska du ropa på hjälp och se till att någon ringer nödnumret 112. Följ 
nödcentralens anvisningar. 

 Om du är ensam, ska du påbörja hjärt-lungräddningen och upprepa serien 30:2 en 
gång innan du ringer nödnumret. 

4.  Öppna luftvägarna. 
Böj barnets huvud bakåt genom att lyfta hakspetsen uppåt med ett eller två fingrar. 
Om barnet är under 1 år gammalt, ska hakan lyftas försiktigt och endast med ett 
finger. 
Tryck på pannan med andra handen. Böj ändå inte huvudet så mycket att tungan 
täpper till andningen. 

5.  Kontrollera andningen.
 Håll luftvägarna öppna och kolla om bröstkorgen rör sig. Om bröstkorgen inte rör 

sig ska du böja dig ner och lyssna efter andningsljud eller känna efter om du känner 
barnets andning mot din kind 

Är andningen normal eller försvårad?
• är andningen högljudd, pipande, snarkande, ojämn eller ryckig?
• är läpparna eller ansiktet blåaktiga eller har barnet ”dålig färg”? 

Kontrollen av andningen får inte räcka mer än 10 sekunder.

5.1  Om barnet andas normalt, ska det läggas i framstupa sidoläge så att det har lättare 
att andas. 

 Följ med andningen tills en yrkeshjälpare anländer.

5.2  Om barnets andning inte är normal eller andningsrörelserna är oregelbundna, 
måste återupplivning påbörjas. (Livlöshet hos barn är ofta förknippad med att 
andningen är förhindrad.)
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Börja med inblåsningar.
• När du återupplivar en 1–8-åring, ska du klämma ihop näsborrarna med samma 

hands pekfinger och tumme som du trycker på pannan med och trycka dina läppar 
tätt mot barnets mun. 

• Blås 5 gånger. Blås bara tills du märker att bröstkorgen häver sig. Inblåsningarna 
ska vara ca 1 sekund långa. Om det finns ett främmande föremål i barnets mun och 
den första inblåsningen därför inte lyckas, ska du öppna barnets mun och ta bort 
föremålet, men du får inte stoppa dina fingrar i barnets svalg. Se till att luftvägarna 
är öppna hela tiden. 

6.  Om andningen inte är återställd efter 5 inblåsningar, påbörja hjärtmassage.
• Barnet ska ligga på rygg på ett stadigt underlag.
• Gör 30 tryck mitt på bröstbenet med 2 eller 3 fingrar om barnet är under 1 år 

eller med handflatan om barnet är 1–8 år gammalt.
• Tryck på bröstbenet med raka armar och en tryckfrekvens på 100 gånger per mi-

nut. Låt bröstbenet tryckas ned ca en tredjedel av bröstkorgens djup och därefter 
hävas igen. Tryckning och hävning ska ta lika lång tid.

7. Blås 2 gånger efter trycken. Fortsätt hjärt-lungräddningen med rytmen 30:2. Om du 
är ensam om återupplivningen och ännu inte har ringt nödnumret 112, gör det när 
du har upprepat serien 30:2 en gång. 

8. Fortsätt hjärt-lungräddningen tills en yrkesperson övertar ansvaret eller barnet 
andas normalt. Om det finns andra på plats som kan hjälpa ska ni turas om eller 
dela på uppgifterna (den ena trycker och den andra blåser). 

Hjärt-lungräddning   |   1–8-åring

Vaknar inte och andas inte 
normalt

5 inledande inblåsningar Tryck 30 gånger Blås 2 gånger

Fortsätt hjärt-lungräddningen med rytmen 30:2. Om flera hjälpare är närvarande, 
måste nödnumret ringas genast.  
Om du är ensam om återupplivningen och ännu inte har ringt nödnumret 112, ska du 
göra det när du har upprepat serien 30:2 en gång

Vuxen 1–8-åring Barn under 1 år
Börja med 30 tryck
• 3,8–5,0 cm
• två händer
• rytm 100 ggr/min

2 inblåsningar: 0,5–0,6 l

Börja med 5 inblåsningar
30 tryck
• 2,5–3,8 cm – en eller två  
  händer
• rytm 100 ggr/min

2 inblåsningar: 0,3–0,5 l

Börja med 5 inblåsningar
30 kompressioner
• 1,5–2,5 cm – 2 fingrar
• rytm 100 ggr/min

2 inblåsningar: 0,2–0,3 l
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Följ med livsfunktionerna under återupplivningen.
Du kan sluta återupplivningen, när du får lov av yrkespersonal eller patienten vaknar. 
Patientens tillstånd iakttas med två minuters mellanrum. Kontrollera om patienten 
andas.  Man fortsätter återupplivningen normalt, om ingen andning observeras.

Om patienten vaknar, läggs han/hon i framstupa sidoläge.
  

HLR vid drunkning
1.  Hjälp en drunknad person bort från vattnet. Vänd personen på rygg på ett  

stadigt underlag.
2.  Ring 112 och följ nödcentralens instruktioner.
3.  Öppna luftvägarna. Om andningen är onormal eller saknas:
4.  Blås 5 gånger 
5.  Tryck 30 gånger 
6.  Blås 2 gånger 
7.  Fortsätt återuppliva oavbrutet tills hjälp anländer eller dina krafter tar slut.
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5.2 Hypotermi
Man talar om akut hypotermi (t.ex. någon faller i en vak, blir nedkyld väldigt snabbt) el-
ler kronisk hypotermi (nedkylningen sker långsamt och personen fryser lite hela tiden). 
75 procent av kölden försvinner via huvudet. Vatten kyler ner en människa 26 gånger 
snabbare än luft. Barn är mera utsatta än vuxna pga. sin kroppsstorlek. Personer med 
övervikt har ett fettlager som skyddar vid nedkylning och de klarar sig därför bättre i 
kallt vatten.

Symptom vid lindrig hypotermi: fingrar, tår och läppar blir blåa, personen skakar. Att 
kroppen skakar är ett gott tecken, och visar att det inte är frågan om allvarlig hypo-
termi. Musklerna jobbar med att hålla personen varm. Bryt nedkylningen genom att ta 
bort våta kläder, klä personen varmt och ge hen varmt att dricka. 

Allvarligare hypotermi: personens kognitiva förmåga försvagas, personen blir förvirrad 
och kan fatta fel beslut. Bryt nedkylningen genast, se ovan.

Vid allvarlig livshotande hypotermi är det väldigt viktigt att personen snabbt får profes-
sionell hjälp – uppvärmning av en allvarligt nedkyld person är ofta problematisk och 
ska alltid ske under professionell övervakning.

Paradoxal avklädning: en hypotermisk person som håller på att dö klär av sig alla 
kläder.

Livräddande första hjälp vid hypotermi enligt ABCDE-modellen

A (airways) – luta huvudet bakåt

B (breathing) – titta om personen andas, lyssna på andningen, titta in i munnen, kon-
trollera andningsfrekvensen: vuxen: 12–18 ggr/min, barn: 25–50 ggr/min.

C (circulation) – kraftigt nedkylda personer: var mycket försiktig med HLR, kontrol-
lera pulsen, tryck med fingret på huden – blir det en vit fläck som inte försvinner Z 
allvarlig nedkylning

D (disability) – kontrollera personens medvetandegrad: tilltal, klappa händerna, kon-
trollera om ögonen öppnas, smärtstimulera. Lite reaktioner Z djup medvetslöshet. 
Kroppstemperaturen 32–33 grader Z pupillerna reagerar inte. AVPU – alert, verbal, 
pain, unresponsive (beskriver medvetandegraden).

E (exposure) – kontrollera andra skador hos personen. Ta bort våta kläder.

Övrigt att tänka på vid hypotermi till följd av drunkning:
Drunkning – barn: börja blåsa in luft i offret redan i vattnet, barn har inga syrereserver.  
5 inblåsningar, sedan alarmera.
Hypotermi – då man täcker in en svårt nedkyld person – låt händer och fötter ligga 
utanför ”paketet” som värmer eftersom uppvärmningen av personen måste ske mycket 
långsamt. Det finns risk att blodtrycket sjunker kraftigt ( farligt) om uppvärmningen 
sker för snabbt Z personen dör.
Vid lindrigare hypotermi – massera INTE huden, täck in i varma kläder, filt.
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5.3 Fakta om blågröna alger
Texten tagen ur artikeln: Algblomning – några frågor och svar
Text: Gunnar Aneer och Susanna Löfgren
Länsstyrelsen i Stockholms län

Med algblomning menas fritt svävande mycket små alger som förekommer i så stor 
mängd i vattnet att detta tydligt grumlas, färgas eller i vissa fall täcks av tydliga ansam-
lingar av flytande massor på vattenytan. Vissa algblomningar består av algarter som 
kan producera gifter som för människor och djur kan förorsaka hälsorisker.

Hur igenkänns algblomningen?
Algblomningar kan se mycket olika ut. Vattnet kan vara grönt, blågrönt, gulaktigt eller 
rött till rödbrunt, tydligt grumligt och/eller fyllt av små tråd- eller prickformade växt-
plankton. Under normala ofarliga blomningar är vattnet bara tydligt grumligt. Blom-
mande alger kan förekomma i klumpar, ”flockar” och ibland i tjocka massor på ytan. 

Blågröna alger
Blågröna alger eller cyanobakterier, som de vetenskapligt kallas, är en grupp organis-
mer som faktiskt inte är alger utan närmast en grupp bakterier. De blir emellertid så 
stora och har vissa likheter med grupper av växtplankton att de tidigare systematiskt 
sorterades under växtgruppen alger. Till denna grupp hör bl.a. den art som sommar-
tid normalt står för de flesta rapporterna om besvärliga ”algblomningar” i Östersjön, 
ibland även kallad för katthårsalg. Det är också den enda arten som man helt säkert 
vet att är giftig ibland. De andra kan vara giftiga och ska också behandlas med respekt.

Vad beror blomningen på?
Blomningen kan bero på att gynnsamma förhållanden ger algerna möjlighet 
att massföröka sig. Några av de faktorer som styr tillväxten för alger är bl.a. ljus, 
temperatur och näringsförhållanden.

Fosfor och kväve är de viktigaste näringsämnen för alger. Det händer ibland att 
vid blåsigt väder kommer bottenvatten upp till ytan, detta bottenvatten kan tillföra 
ytvattnet mycket fosfor. Risken för blågrönalgblomning ökar när förhållandet mellan 
mängderna tillgängligt kväve och fosfor är låg.

Algblomning kan förekomma i stort sett under hela året, men de potentiella skadliga 
blomningarna är vanligast under högsommaren och delar av hösten. Den synliga delen 
av blomningen kan vara mycket kortvarig eller hålla på i flera veckor. Blomningstiden 
beror på väderutvecklingen och vilken art det rör sig om. Varmt och lugnt sommarvä-
der gynnar blomningen, medan blåsigt väder oftast får blomningen att bryta upp och 
försvinna. En del arter kräver bara cirka 15–20 grader för att växa som bäst. Hur länge 
en blomning håller på beror även på tillgången på näring: Goda näringsförhållanden 
är en grundförutsättning för blomning. Vädret påverkar också utvecklingen och spelar 
stor roll för om en blomning kommer att uppstå och/eller avbrytas.

Algblomningar kan uppträda i alla sorters vatten. De förekommer ute till havs, vid 
kuster och i sjöar och vattendrag. Skadliga algblomningar kan förekomma i alla dessa 
miljöer.

Vilka är riskerna?
En del växtplanktonarter innehåller eller utsöndrar gift som kan ge lättare illamående, 
hudreaktioner, ögonirritation (konjunktivit), svullna läppar, öronvärk, ont i halsen, 
hösnuva, feber, huvudvärk och/eller mag-/tarmbesvär med illamående, kräkningar 
och diarré, men även dödlig effekt (det senaste främst på husdjur och vilda djur).  För 
vuxna människor är risken normalt liten att drabbas. Förutsättningen för att drab-
bas av rikligt allvarliga problem (bortsett från hudbesvären) är att man får i sig alggift 
genom att svälja större mängder vatten. För vuxna människor är förgiftning ett mindre 
problem eftersom vattnet normalt ser både otrevligt ut och kan lukta så illa att ingen 
skulle få för sig att varken dricka vattnet eller bada i det. Barn som lättare får kallsu-
par löper större risk. Barn har inte samma förmåga att hålla munnen stängd och kan 
därför oavsiktligt få i sig ganska stora vattenmängder. 
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Kan jag simma? 
Det kan gå bra att simma i vatten med blomning. Men det föreligger alltid en risk 
att drabbas av t.ex. hudirritation eller andra problem såsom ont i öron, hals och 
huvudvärk. Det går inte att avgöra genom att titta på vattnet om en blomning ger 
upphov till hudirritation eller inte. För att vara på den säkra sidan är det bäst att låta 
bli att bada.

När ska jag undvika simning?
Undvik att simma om vattnet ser otrevligt ut dvs. när vattnet är uppenbart grumligt el-
ler färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika simning en period 
efter att algblomningen försvunnit om vädret är/har varit mycket lugnt och vattenut-
bytet i området är dåligt. Sök under sådana förhållanden hellre upp mer exponerade 
simställen med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på blomning. Alggift 
kan under mycket speciella förhållanden finnas kvar i vattnet i upp till en månad.

Vad gör man om man tror sig drabbad?
Personer som får hud- eller ögonbesvär eller på annat sätt mår dåligt, är illamående, 
kräks eller får diarré, ska ta kontakt med läkare. Vid endast lindriga besvär kan vuxna 
avvakta medan barn ska följas upp eftersom det är svårt att avgöra hur mycket vatten 
de har fått i sig.

Vid ögonirritation ska ögonen sköljas noggrant.
Hud som har varit i kontakt med giftiga alger ska sköljas noggrant och ska vid besvär 
tvättas med tvål och rent vatten.
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5.4 Bilagor

5.4.1 Säkerhets- och räddningsplan

FOLKHÄLSANS STRANDSIMSKOLA

1. Strandsimskola, adress:

______________________________________________________________________

2. Simskolans GPS-position, köranvisning:

                                              Lat: N                                              Long: E 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Ansvarig simlärare, tfn mobil:

______________________________________________________________________

4. Datum för simskola samt arrangör:

______________________________________________________________________

5. Arrangörens kontaktuppgifter: namn, tfn, adress

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Fyll i följande:

Antal grupper och barn __________________________________________________

Antal simlärare och lekledare  _____________________________________________

Vi har gjort följande dokument:   ja nej
Alarmeringsplan   	 
Riskanalys   	 
Redovisning för olycksfall   	 
Lista på barnens namn, födelsetid   	 

Underskrift/datum

Ansvarig simlärare, namnförtydligande                   Datum: ______/ ______20____  

______________________________________________________________________

Arbetsgivare/arrangör, namnförtydligande

______________________________________________________________________
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5.4.2 ANSVARIG SIMLÄRARE – Min uppgift
FOLKHÄLSANS SIMSKOLA

Nedan skriver den ansvariga simläraren preciserat sin uppgift under eventuellt  
alarmeringstillfälle (det som ni tillsammans kommit överens om). 
OBS! DENNA BLANKETT SÄTTS UPP PÅ EN LÄTTILLGÄNGLIG PLATS,  
T.EX. I EN MAPP:

Min uppgift

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5.4.3 SIMLÄRARE – Min uppgift
FOLKHÄLSANS SIMSKOLA

Nedan skriver simlärare preciserat sin uppgift under eventuellt alarmeringstillfälle  
(det som ni tillsammans kommit överens om). 
OBS! DENNA BLANKETT SÄTTS UPP PÅ EN LÄTTILLGÄNGLIG PLATS,  
T.EX. I EN MAPP:

Min uppgift

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5.4.4 LEKLEDARE – Min uppgift
FOLKHÄLSANS SIMSKOLA

Nedan skriver lekledaren preciserat sin uppgift under eventuellt alarmeringstillfälle  
(det som ni tillsammans kommit överens om).  Om simskolan har fler lekledare fyller  
var och en av dem i ett eget exemplar av den här blanketten. 
OBS! BLANKETTEN SÄTTS PÅ EN LÄTTILLGÄNGLIG PLATS, T.EX. I SIMHANDBOKS-
PÄRMEN:

Min uppgift

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5.4.5 Simverksamheten
Denna blankett gås igenom och fylls i av simläraren och simlärarens närmaste chef då 
arbetsavtalet uppgörs.

Informationsgången vid ytterst allvarlig 
olycka samt efterarbete
Efter alarmering 112 och första hjälpen kontaktar den ansvariga simläraren/
instruktören sin chef (som vanligtvis är lokalföreningens simombud eller på Åland, 
den ledande simläraren). Är denna inte anträffbar kontaktas lokalföreningens 
styrelseordförande, regionens simkoordinator eller verksamhetsledaren. 

Simläraren/instruktören skriver en rapport om vad som hänt och skickar den till sin 
chef.  
Info till föräldrar om försäkring ges av lokalföreningen. Blankett och försäkringens  
skadenummer finns i simhandboken.

Lokalföreningens ordförande: 

______________________________________________________________________

Simombud i lokalföreningen:

______________________________________________________________________

Verksamhetsledare:

______________________________________________________________________

Regionens simkoordinator:

______________________________________________________________________

Regionens simkoordinator, lokalföreningens styrelseordförande eller 
verksamhetsledaren kontaktar omedelbart förbundsdirektören eller 
informationsavdelningen.

Förbundsdirektör Viveca Hagmark, 050 380 6716

Informationschef Camilla Westerlund, 050 374 8239

Kontakten till anhöriga sköts i första hand av myndigheterna. Kontakten till medierna 
sköts av en person, som är utsedd av Folkhälsans informationsavdelning. OBS! 
Simläraren eller övrig personal på stranden ska inte uttala sig till medierna. Detta för 
att skydda simläraren, övrig personal på stranden och de anhöriga. Debriefing erbjuds 
Folkhälsananställda som varit med om traumatiska upplevelser.
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5.4.6 Redovisning för olycka
FOLKHÄLSANS SIMSKOLA

Fyll i så noggrant som möjligt. Fyll i också när små olyckor har inträffat.

Händelse

Tid:  __________________________________________________________________

Plats:  _________________________________________________________________

Skadans art:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Orsak till händelsen:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Förbättringsåtgärder:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Namn:  

 Datum: ______/ ______20____
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5.4.7 Riskanalys
Den ansvariga simläraren gör riskanalysen tillsammans med sin arbetsgivare samt 
sina hjälpsimlärare och lekledare.

Riskanalys
FOLKHÄLSANS SIMSKOLA

Simskola, tid och datum:

______________________________________________________________________

Ge en beskrivning utgående från följande frågor (kartlägg så noggrant som möjligt)
Risker: 
t.ex. bråddjup, dålig botten, dålig strand, undervattensstockar, ormar, drunkning, 
rymning, alger, för kallt vatten, sjukdomsfall, värmeslag, utomstående besökare, tappar 
bort simskoleelev, andra 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Förebyggande åtgärder:
t.ex. avgränsa simskoleområdet, kolla stranden innan simskolan börjar, kolla under vatt-
net vid ev. brygga innan simskolan börjar, ansvarsfördelning och arbetsfördelning klar, 
informera föräldrar om solhatt och rätt klädsel, information om barnen (ev. sjukdomar, 
behov av assistent), ha koll på barnen HELA TIDEN – både i vattnet och på stranden m.m. 
Gör upp regler som gäller för er simskola.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Riskhantering:
t.ex. första hjälpen-väska, kolla vattnets kvalitet med hälsomyndigheter, kommunikation 
med föräldrar, se ovan!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5.4.8 Övning på simstrand

Tid: __________________________________________________________________

Plats: _________________________________________________________________

Vem: _________________________________________________________________  

Vi i lokalföreningen Folkhälsan i ___________________________________________ 

genomförde en räddningsövning på ____________________________ simstrand den 

____________________. 

Under övningen gick vi igenom:
• räddningsplanen, vi övade vem som gör vad och fyllde i den
• diskuterade igenom riskerna i simskolan och hur vi förebygger dem  

samt fyllde i riskanalysen

______________________________ ______________________________

Ansvarig simlärare Simlärare

______________________________ ______________________________

Lekledare Lekledare

______________________________

Arbetsgivare, ansvarig för simskolan

Förvara detta dokument i simhandbokspärmen.
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6. Föräldrar
6.1 Information till föräldrar
Säkerhets- och ansvarsfrågor är viktiga i simskolan. I handboken finns färdiga blan-
ketter och information till föräldrar. Blanketter som riktar sig direkt till föräldrar är 
anmälningsblanketten för barn som deltar i Folkhälsans simskola samt information 
om ansvar och säkerhet under simskolan. Använd blanketterna – de är till för att 
underlätta simlärarens administrativa rutiner.
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6.1.1 Anmälningsblankett för barn som deltar i Folkhälsans simskola

Arrangör:  ___________________________________________________________________________________

Ansvarig simlärare:  ___________________________________________________________________________

Plats för simskola:  ____________________________________________________________________________

Tid då simskolan hålls:  ________________________________________________________________________

Barnets namn:  _______________________________________________________________________________

Födelsetid: ___________________________________________________________________________________

Adressuppgifter:  _____________________________________________________________________________

Om barnet har allergier av något slag eller är i behov av extra stöd eller tillsyn, vänligen meddela om detta  nedan:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hur kommer barnet till simskolan?  ______________________________________________________________

Hur tar sig barnet hem från simskolan?  ___________________________________________________________

Viktiga namn och nummer (vårdnadshavare, annan):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Annat som simläraren/arrangören ska veta:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Barn som tar sig till och från simskolan på egen hand ska ha skriftlig tillåtelse av vårdnadshavaren  

(gäller strandsimskola).

____________________________________________

Plats och tid 

____________________________________________       ____________________________________________

Vårdnadshavares underskrift  tfn
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6.1.2 Viktig information till föräldrar som har barn i Folkhälsans 
simskola

Du har anmält ditt barn till Folkhälsans simskola. Vi hoppas att barnet kommer att 
trivas – och framförallt bli en duktigare simmare!

För att vår verksamhet ska ske under trygga omständigheter är det viktigt att följa 
vissa grundregler. Då barnet lämnas i simskolan, önskar vi att föräldern (eller den per-
son som för barnet till simskolan) anmäler sitt barn till simläraren, som ”prickar av” 
barnet i sin lista då barnet kommer. Efter anmälan är barnet på simlärarens ansvar. 
Vänligen följ den tidtabell som simläraren eller arrangören har informerat om. Om 
barnet får komma ensam till simskolan, övergår ansvaret för barnet då barnet anmält 
sig till simläraren. 

Då simskolan är slut, avhämtas barnet av föräldern eller en annan av föräldern ut-
nämnd person. Barnet ”prickas av” efter simskolan (av simläraren) och ansvaret över 
barnet övergår till föräldern eller den av förälder utnämnda personen. Vänligen följ 
den tidtabell som simläraren eller arrangören har informerat er om. Om barnet tar 
sig hem på egen hand, ska barnet ha en skriftlig tillåtelse om detta. Barn som blir 
kvar på stranden eller i simhallen efter avslutad simskola är inte på simlärarens 
ansvar. 

Om föräldrarna önskar bli kvar på stranden eller i simhallen under pågående simskola, 
önskar vi att ni ger simläraren och simskoleeleverna arbetsro.

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med den ansvariga simläraren 
eller simombudet (arrangören).

Glada simstunder!

Folkhälsan
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6.1.3 Strandsimskolor och väderrekommendationer och information till 
föräldrarna

Den finska sommaren kan vara allt vi drömmer om, +25 grader med sol och 
värme genom hela sommaren. Men tyvärr är inte den finska sommaren alltid solig 
och varm. Därför har vi inom Folkhälsan – tillsammans med sakkunniga inom 
räddningsväsendet – kommit ut med rekommendationer beträffande kallt vatten och 
simundervisning under kalla sommardagar.  
Detta för att klargöra hur vi jobbar och vilka spelregler som gäller.

Kallt vatten – gränsen för att ha simundervisning i vattnet är 15 grader. D.v.s. är det 15 
grader simmar vi korta stunder i vattnet och varvar simundervisningen med mycket 
lek på stranden. Är det 14,9 grader eller kallare övar vi torrsim på land och leker. Hy-
potermi är ett tillstånd som uppkommer då kroppen blir kraftigt nedkyld. Vatten kyler 
ner kroppen 26 gånger snabbare än luft och speciellt barn är extra känsliga för köld. Vi 
vill inte utsätta simskolebarnen för denna risk.

Klä ditt barn enligt väder. Solens kraftiga strålar kan vara brännande heta och därför 
är det mycket viktig att barnen skyddas med solkräm, huvudbonad och t-shirt då det 
är soligt och hett. Vid kallt väder ska barnet ha torra byteskläder med sig liksom också 
något varmt att dricka i mån av möjlighet. 

Strandsimskolorna genomförs oberoende av väder. Simlärarna strävar efter att hålla 
simundervisningen i vattnet men nyttiga övningar kan göras på land om vattnet är för 
kallt. Väderleksförhållanden (kallt vatten) är inte ett argument för att återfå simskolav-
giften. 

Med hopp om soliga och varma simskoledagar!

Folkhälsan
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