
KRC tolkning av AFS 1999:7 gällande 9 § och 10 § om ögonduschar 
och nödduschar 
 
KRC var fundersamma över hur ofta och hur lång tid det krävs att man spolar igenom sina 
nödduschar och ögonduschar. För att få klarhet gick vi därför igenom föreskriften (AFS 1999:7) om 
Första hjälpen och krisstöd. Där står följande: 
 
9 § Spolanordningens funktion skall kontrolleras regelbundet. 

Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår. 

  

10 § Nödduschens funktion skall kontrolleras regelbundet. Detta skall dokumenteras 

minst en gång varje halvår. 

 
Eftersom det skall dokumenteras med ett visst tidsintervall tolkar vi det som minimum för hur ofta vi 
måste spola igenom ögon- och nödduschar.  
 
i allmänna råden till de två paragraferna står dessutom följande: 
  
Allmänna råd till § 9: Det är viktigt att spolanordningar kontrolleras regelbundet så att de fungerar 
när de behövs. Fast installerad anordning för ögonspolning spolas förslagsvis igenom i början av varje 
arbetsdag. 
  
Allmänna råd till § 10: Det är viktigt att nödduschar kontrolleras regelbundet så att de fungerar 
när de behövs. Därför bör duscharna, framför allt i korrosiv miljö och om de ger tempererat vatten, 
spolas igenom minst en gång per månad. Om duschen är ansluten till tempererat vatten är det extra 
viktigt att ofta spola igenom för att hindra tillväxt av bakterier. 

 
Miljön i skolors laborationssalar och klassrum är inte korrosiva. Undantag kan finnas i speciella 
undervisningslokaler med extremt fuktig miljö. KRC tolkar det som att nödduscharna inte behöver 
spolas igenom varje månad men minst varje halvår, förslagsvis i samband med terminsstart.  
 
Det står ingenting om hur lång tid det ska spolas ur och KRC:s rekommendation är att spola ur ett 
par minuter så att du känner att vattnet är tempererat  (om det är fallet). Tiden beror ju lite på hur 
långa vattenledningarna är som ansluter till spolanordningarna.  
 
Om det inte kommer tempererat vatten (om det ska finnas) efter 5 minuter är något fel. Rapportera 
då till fastighetsansvarig eller motsvarande för åtgärder. 
Dessutom finns följande i de allmänna råden till 10 § om nödduschar: 
  
Där det endast finns risk för mindre stänk kan det räcka med tillgång till 
handfat. Eventuellt kan en handdusch kopplas till kranen. 

 
I de flesta skolor använder vi inte några stora mängder kemikalier. Därför uppstår oftast mindre stänk 
och då kanske det räcker att installera en handdusch till ett handfat istället för en stor nöddusch.  
 
I AFS:en kan man också läsa att det behövs rutiner för hantering av ögonspolflaskor. 
Rutiner skall finnas för byte av ögonspolflaskor före deras utgångsdatum. 
 
Det är en AFS som är mycket lättläst och tydlig. Det ger en bra inblick i lagspråket, upplägget av en 
AFS och betoningen på att ha rutiner och tydlig information på arbetsplatsen. 

 


