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¡{rDËLUS
Alle med har pa hodet kan fá hsdelur, uansetl Elder
og hårtype" Lusene suger blod, og brnene gír kløe.
Det kan ta mengÊ uker fra man blir smittet med lus
til kløen stãrter. Â få nodelus har ingen sammenheng
rned diirlig hygiene, og lusene kan ikke vaskes bort
med vanfig sjampo.

Hodel¡¡s kan verken hooee ellerliy. men
kryper frô hode td hode ved nærkontEkt"

'i;¡F ?ubb*intli

HVORDAN &tI KVITT HODELUS?
Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjem-
mrng eller ved a barbere haret pa hoCet kortere enn
0,5 cm. llvis flere i familien eller omgangskretsen
har lus skal alle smittede behandles samtidig for a

hindre gjensmitte.

Lusemiddel:
l-usemídler päføres har og hodebunn. De inne-
holder stoffer som dreper lus. Noen lusemidler er m*r
effektive enn andre. Mídler som ínneholder virke-
stoffene malatton ellerdimetikon ser uttil á ha god
effekt- Produkter med permetr¡n vil ofte ha darlig
effekt fordi mange lus er blitt res¡siente mot stoffet i

Norge" Midler rned planteoljer kan ha en effehl men
det er gjort fri vitenskapelige tester pà dette.

Følg bruksanvisningen pa produktet noye. Noen lus*:-
midler skal ikke brukesav smà bðrn eller gravide. Husk
at bare den eller de som har lus skal behandles ford
det alltid er en liten fare for bivirkninger'"

Ëor i finne
hÕdelus ¡ lBn_qi

hðr er ciet iurt ã

dele haret r 1..6
he$êhaler cg
gre en heste-
hale av gangerr,

Fclcl s¡E alb¿i:k€|

Omgangskretsen nsr informeres
nar et barn har hodelus.
Fde RüþlrPru¡ll

Kjemming:
lÇemming med luselom ma utføres systematiskog
grundig hver dag i mrn$t atte dageq. deretter en gang
¡ uka, i tre ulter. Ved kjemming skal haretvære vatt.
Plasser et handkle over skuldrene for a fange opp lus
Ðg egg som faller ned. Etterpa ma bacle hàndkle og kam
vaskes ved 60 oC elfer fryses ned i minst fire timer, for ä
drepe lus 0g egg.

HVORDAN SMITTER HODELUS?
Hodelus karr verken hcppe eller fly, mcn kryper fra hode
til hode ved nærkontakt Det er svært liten sjanse for
spredning av lus v¡ä puter" moble[ kosedyr og klær.
Det anbefales likevel ikke a larre lroeleplagg, børsteç
kammer. lrarpynt og anrret av
en som har lus.

Et lusetilfelle ersjelden
isslert Uten behandling lian
familie og nære venner smrtte
hverandre gjentatte ganger.
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Luseeggenc er gødt festei
fll harstraene.
lii it¡lì!î¡ilt¡!vr?

HVORDANOFPDÃGE
HODEIU5?

Legg et hvitt lrandkle
over skuldrene pa

den som skal sjekkes
Fuktrg har hemmer
lusenes bevegelse
Kjem hele haret
systematisf( med en
ñntannet kam
S¡ìekk bade handkle og
kam for lus og egE
S¡ekk barn jevnlig for
hodelus, minst,,i:n
gang i maneden
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LUSI TARNEHAGER
OCPÄsKOtER
Hvis det oppdages hodelus
hos barn i barnehagen eller
på skolen, er det ikke
nødvendíg a sende barnet
hjem. Sannsynligvis har
barnet hatt lus i lang tid,
sa noen timer fra eller til har ingen betydning.
Barnet kan fortsette r barnehagen eller pa skolen som
normalf, men bør begynne pa lusekur sa fort som mulig.
Barnehage/skole og vennekrets bør informeres om at et
barn i nærmiljøet har hodelus slík at alle kan sjekkes og
gjensmitte unngäs.

lÈ

En voken hodelus maler
cå 3 mm.
l ' ir lt, beD Otiessffi

¡dyffríèr (unger!
I - 12 dø.3n
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Til f*reldre/isre¡atte

Vi gnsker å infa¡mere orn at det er oppdaget hodelus hos enkelte elever på skolen. For å få bukt
rned problemet, ber vi dere sjekke alle i husstanden så snart sorn mulig med lusekam. Hun om alle
bldrar, uil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljüet"

l'todelus er l',elt ufarlig, men kan være ubehagelig. KlØe i hodebunneri €r et selrrìptoûl på lusesmitte,
nren det kan ta fåere uker fra man blir smittet til eventuell kløe starisr. Det er viktig ât lusesmitte blir
oppdaget sâ raçb:t som mulig for å unngå sprednìng,

Venn!ãgsË f*lg rådene nsdenfor for å sjekke og behandle

f c¡lkehel*etrnÍt¡tuttet anbefaler at barn sjekkr: f+r h*di,:lr.¡s rrrirrst en g*ng i rntn*clen. Ëorcli vi nå har
i*-ts- på sk*|.:r, *r¡çk*r.¡íat dere sjekker alle i lrussianrlen nrin:t éri gang it¡k¡:¡i ifir,* ul.:er.

Skk 6!ør d*:

c fur*l hï¡rez *9tilsett gierne balsam fer å

gjøre cJEt li:,ttere å gre.

& t€Ëg et h*¡itt håndkte over skuldrenr fcr å

çe orn lur faller ned ved greing.

" l{jeífl læle håret systematisk med lus*kanr

{kankjgpas på apoteket}, fra helt inntil
hodebunnen og ut hårets lengde.

a l"úrk av karnrnen på tørkepapir etter hr¡erl
drag, ugse €tter lus. Når lusene har tÉrket,
vil ti* liegyrrn* å kravle rundt

Fo¡ å finne lus I

langt hår er det lurt
å rieie håret i J-o

he:tehaler og gre

én hestehale av

gar¡gên-
F0t0: Lãne Solbakken
FHI

ll'¡ir riu r:p¡iclager lus, gjøtr clu følgende:
c åehanc{l* alle ¡orn har lus samtir-lig De luni ikke lrar lus, skal ihkr': behandl*: ["uçene l(an

b*kjei-noes mecl lusemiddel, hypoig k;emmirrg, elier ved å barbere håret på hcrd*t kortere enn 0,5
cl'r¡ Vscl bruk av lusemiddel, følg bruksan,;iiningen nFTÊ, Les mer om bettandhng på

f:of kehelseinst¡trJttÊts hjemmesider, el ìer sp*r på a poteket
.: ll'": beh#v*r i-&!g å vaske hus, møbl*r, putsr, nsv, Lus blir raskT svekket når rl* er borte fra hodet
+ *irnel kan gã på skolen som nsrmaìT, r:'wn r*å begyrin* på lusekilr så fsrt eom mulig
* !*.f*n¿er skolen og vennekrets orn a!. i¡ainel h¡r' hod:li'1.

Vi t¿kker for samar'r'eidelt.

F;ler"1 v*rrnlig hilsen

IÈksl,en er r.,tarbeidel av:

Les rner onr tus p¡' www.fhi.no/tem3/lus.
Jt tof f..h el se i nst itutt et



Til foreldre/foresatte

Vi ønsker å informere om at det er oppdaget hodelus hos enkette elever i klassen. For å få bukt
med problemet, ber vi dere sjekke elle i huss'tanden så snart som mulig med lusekarn. Kun om a!!e
bidrar, uil det være rnulig å bti kvltq hodElus i nærmiljget.

Hc,delus er helt ufarlig, me¡i kan ve=re ubehagelig, Kløe i hodebunnen er et symptorn på luses*ritte,
men det kan ta flere uker fra manblir s{rrittet tileventuell kløe starter. Oet er v¡ktig at lLrsesm¡tt€ bl¡r
oppdaget så raskt som mulig for å unngå spreclning.

Vennligst fplg rådene nede;-rfor f*r å sjekke og behandte.

Folkehelseinstituitet anbefaler ai barn sjskkes far hoclelus rrinst en gang i nåneden. Fordi r.,i ,a hqr
lus i klassen, çlnsker vi at dere sjekker alle i l¡usstan¿l*n nrinst rin gang i uken i fire uker.

Slik gjør clu:

o Fukt håret og tilsett gjerne balsanr frr å
gjøre det lettere å gre

" LeâÊ, *i hvìì:l iiåncjkle o'¡er skuldren* fsr å
se s¡ï ius falier ned vecl greing,

s Kjer¡"1 he ie hårat systematisk rnerl lusekam
(kan kjøpes på aporeket), fra helt ínnti!
hodebunnen og ut hårets lengde,

o TÉrk av kammen på tørkepapir etter hvert
clrag, og se eiier lus. Når !utr:ne liar tSrket,
vil de begynne ã kravls rr¡;rdt

For å finr¡e i¡"¡s i

langi hår er dåt lurt
á ctele håret i 3 6
hestehaler og gre

én hestehale av
gðngerr.
Fôtol leÍe 5rlb;kk¿n
fHt

Hvis du oppdagu'r lus, gj¿r¡ clu fÉlgende:
o Êehandie alle som har lus sarntídig, $e sr:rn ikke har lus, skal ikke behandles. Lusene kan

bekjei"npes rned lusemidciel, hyppig kjemnring eller ved å barbere håret på hcdet kortere enn 0,5
cm. Ved bruk av lussrniddel, felg bruksanvisningen rrØye. Les mer Õm behandiing på
Folkel'ielçeinstituiTets hj*inrnesider, eller spør på apoteket.

o DLI behøver ikkg å vaske hus, rnül¡ler, puter, ssv, LLrs blir raskt svekket når .Je er borte fra hodet.o Bðrrìei kan gå på :k+l*n ssm normalt, men rnå begynne på lus*kirr så iort sarn muiig,s lnfcr¡rer slicle¡: og venr*kret¡ *m al barnet har hodelus.

Vi t¿kksr for samarheicJetl

Med'¡enrrlig hil:en

îek¡ten er ut¡rbeidet ¡.r,:

Les m*r om tus p¿,WWWrfhi.nO&emg/lUS
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