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  Hovedlusens livscyklus 
 

 
Kan lus forebygges? 
Den eneste forebyggelse mod smittespredning er, at rede 

barnets hår igennem en gang om ugen med en tættekam, og ved 

lus straks iværksætte behandling og give besked til 

omgangskredsen. Undersøg altid barnet for lus ved henvendelse 

herom fra skolen, institutionen osv. Vær sikker på at barnet ikke 

har lus, når det sendes i skole eller institution efter ferierne. 

Som forældre er det jeres ansvar og pligt, at jeres 

børn undersøges og behandles for lus. 

 
Ved behov for råd og vejledning omkring behandling, kan du/I 

henvende jer til: Slagelse Kommune, Sundhedstjenesten  

tlf. 5857 4701 ml. kl. 8.00 – 15.00. 

 

Denne folder er udarbejdet på baggrund af “Vejledning om 

hovedlus”,  november 2012, som er udført i et  sam-arbejde 

mellem Sundhedsstyrelsen, og Århus universitet institut for 

agroøkologi 
 
 

 

 

   

Værd at vide om LUS 
Kære Forældre 

 

Der er konstateret lus i  
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Lus = hovedlus er blodsugende snyltere. 

Hovedlus lever kun i menneskers hovedhår. Derfor vil familiens 

kæledyr ikke udgøre nogen smitterisiko. 

Lusene lever helt nede ved hovedbunden. Den voksne lus er ca. 3 

mm. og kan leve ca. 3 uger i håret, men kun op til 48 timer, hvis 

den kommer væk fra hovedbunden.  

Hvem får lus ? 
Smittespredningen sker ved tæt kontakt mellem hoveder, og det 

er oftest børn i alderen 3 - 12 år, der får lus. Lusene forlader 

ikke frivilligt et hoved, med mindre de har mulighed for at kravle 

over på et andet. Det har ingen betydning for lusene, om håret 

er rent eller snavset. Langhårede børn har oftere lus end 

korthårede. Derfor er der oftest flere tilfælde af lus blandt 

piger. 

Sådan slipper du af med lus 
Hvis du får besked om, at der er fundet lus i dit barns skole, 

børnehave eller omgangskreds, skal alle familiemedlemmer 

undersøges med tættekam. Det er kun familiemedlemmer med 

levende lus, der skal behandles. 

Behandlingen 
Der er flere metoder som behandling mod hovedlus. 

Her er følgende to metoder beskrevet: 

Kæmning med tættekam er en effektiv og billig metode, der 

kan anbefales af sundhedsstyrelsen. 

Lægemidler til behandling mod hovedlus godkendt af 

Lægemiddelstyrelsen er en anden metode som kan anbefales af 

Sundhedsstyrelsen. 

 

 

 

Kæmning som metode: 
 Anvender man kæmning som behandling, gøres håret vådt, 

tilfør balsam og red håret igennem, så det er helt glat med 

sædvanlig børste.  

 Brug derefter tættekammen og kæm hele hovedbunden 

omhyggelig igennem for lus. Lav skilninger og vær 

omhyggelig i nakken og bag ørene. Slå kammen af på hvidt 

papir, så du kan se, om der er æg eller levende lus. Alle 

voksne lus skal fjernes ved den første kæmning, så der ikke 

lægges flere æg. 

 Den omhyggelige kæmningen skal gentages hver 2. dag i en 

periode på 14 dage, herefter burde man være lusefri.  

 

Luseshampo som metode: 
 Anvendes behandling med luseshampo gøres følgende: 

Begynd med at vaske håret med al-mindelig shampoo uden 

balsam. Vask derefter håret i luseshampo fra apoteket, som 

er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Følg brugsanvisningen 

omhyggeligt. Benyt ikke balsam i forbindelse med luse-

shampoen, da det kan formindske effekten.  

 

 Gentag behandlingen efter 1 uge. 

 

 Imellem de to behandlinger med luseshampoo, skal man 

være omhyggelig med at kontrollere, om behandlingen har 

haft den ønskede effekt.  

 Ved både kæmning som metode og ved luseshampo som 

metode, gælder at alle kamme, børster og lignende 

lægges i sulfovand og renses 
  

Huer, hårbånd og anden hovedbeklædning lægges i 

fryseren i et døgn. 


