
Målselv kommune 

Helsesøstertjenesten 

 

HODELUS 

 

Det er oppdaget tilfelle av hodelus ved barnehagen/skolen. Les følgende informasjon. 

 

 

 Hodelus: 

 

 Er ufarlig, 2-3 millimeter store bevegelige dyr. Legger 4 egg/døgnet, lever ca 25 døgn. 

Lusebestanden er vanligvis liten, og det kan være lettere å finne egg. 

 Legger avlange egg (1-2 mm store) ved hårroten, spesielt i nakke, isse og bak ørene. 

Eggene limes til håret, har ei utviklingstid på 6 dager. Håret vokser ca 3 millimeter/uke, 

og eggene følger med. 

 Lus/egg påvises best ved å kamme i vått hår med lusekam. Bruk sterkt lys, 

forstørrelsesglass og handkle over skuldene. Nylagde egg er vanskelig å fjerne med 

kammen! 

 Lus stikker og suger blod og gir ei lei kløe etter ca 4 uker. Kan se små stikksår i 

hodebunnen.  Det er de uten kløe som smitter andre! 

 Derfor : viktig at alle på skolen oppdager lus/egg samtidig. Bruk lusekam nøye i vått 

hår en gang i uka, i TRE uker. Først da kan dere være sikker på at barnet ikke har lus. 

 Kryper over til andre ved direkte kontakt – hår mot hår, klær, hodeplagg, sengklær. 

 Barnehagen og skolen trenger ikke å stenges eller skru opp varmen, fordi etter 1-2 døgn 

uten mat, vil lusa være så svekket at den ikke klarer å suge blod og vil være dødsdømt. 

 

 

Behandling:  viktig å lese pakningsvedlegg til lusemiddelet! 

 

 Prioderm liniment – dreper både lus og egg. Obs – det er oppdaget utbredt resistens mot 

hodelusmiddlene. Derfor:  husk – kamming av vått har 1 time etter behandling for å 

fjerne lammete lus som kan våkne opp igjen. Behandlingen gjentas etter 8 dager for å 

drepe nyutklekket lus. 

 Rinsoderm – til gravide og barn under 4 år. Samme opplegget her! 

 Kamming kan også brukes til bekjempelse:  Nøye kamming med lusekam en gang 

daglig i vått hår, i 8 dager. Deretter en gang i uka, i 3 uker. 

 Lusekammen må fryses (-20 grader) i 4 timer etter bruk. 

 Sengklær og klær kan evt. vaskes på 60 grader, fryses i 4 timer eller ligge i 

romtemperatur (23 grader) i 2 døgn. 

 Barn med lus skal ha startet behandlingen før de møter i barnehagen/skolen. 

 

 

Alle barna må undersøkes for lus/egg, av foresatte i løpet av dagen/kvelden, og det må 

gjentas - en gang i uka, i tre uker.   Ved funn av lus/egg – start behandling straks!!! 

 

Vi henstiller til foresatte som oppdager lus/egg på sine barn, om å ta kontakt med 

klassekontakten og helsesøster, fordi vi ønsker oversikt over utbredelsen av lusa. 

 

Vennlig hilsen helsesøster 


