
 Spørgsmål og svar om lus og 

lusebehandling: 

 

1. Kan lus undgås med daglig hår vask? 

Nej, lus er ligeglade med, om håret er rent 

eller snavset. 

2. Hvordan smitter lus? 

Ved tæt hovedkontakt eller ved at dele huer; 

børste og kamme.  

3. Er lus farlige? 

Nej, men de kan være ubehagelige, grundet 

kløe, når de suger blod. 

4. Foretrækker lus langt hår? 

Ja, lus findes ikke i hår under 0,5 mm, det 

anbefales at langt hår sættes op. 

5. Er det nødvendigt at behandle hele familien, 

hvis kun 1 har lus? 

Alle familiemedlemmer skal undersøges for 

lus, men kun de, som har levende lus, skal 

behandles. 

6. Skal hele husets rengøres ved fund af lus? 

Nej, man kan nøjes med at vaske eller fryse 

kamme, børster, huer og tørklæder mm. 

 

Sundhedsplejen vejleder gerne I 

konkrete spørgsmål, kan i særlige 

tilfælde tilbyde individuel rådgivning 

samt være behjælpelig med opdateret 

viden og vejledning om lus. 

 

 

Der er konstateret lus på 

skolen/ i institutionen. 
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Derfor skal du undersøge, om dit 

barn er blevet smittet. 

At få lus er generende, irriterende, 

besværligt, nogen vil mene Ulækkert. Så 

selv om det er ufarligt og ingen sygdom, kan 

det være en stressfaktor for familien. Det er 

noget, vi sammen må gøre en indsats for at 

holde ned. 

 

 

 

 

   

 

Voksen hovedlus og lille nymfe på hårstrå. Naturlig størrelse. 

Hunlus på 3 mm, nymfe på ½ mm. Foto SSL. 

 

At få lus er ikke udtryk for dårlig hygiejne. 

Men det er vigtigt, at familien tager hånd 

om det, når der konstateres lus i klassen, 

institutionen og/eller hos ens eget barn. 

Når I får denne folder, bedes I 

grundigt kæmme jeres barn for at 

se, om der er Lus. 

Det er vigtigt at være systematisk og 

grundig samt have det rette ”udstyr”. 

Hvis I finder lus i jeres barns hår: 

Sådan kæmmes håret: 

1) Håret fugtes med vand tilsat balsam/ 

lusemiddel, red håret godt igennem 

med kam eller børste først. 

2) Arbejd systematisk indtil alle voksne 

lus er ude. 

3) Håret skilles med 1 cm´s mellemrum 

og tættekammen føres fra 

hovedbund til hårspids. 

4) Tør kammens tænder af i et stykke 

fugtigt, hvis, køkkenrulle for hvert 

strøg. 

5) Kig grundigt på det, du har kæmmet. 

6) Der skal kæmmes hver 2-3 dag i 14 

dage. På den måde fanges de ny 

udklækkede nymfer, før de selv kan 

lægge æg. 

7) En kæmning tager ca. 30 min. 

8) Efterfølgende, tjek jævnligt barnet 

for lus. 

Foto: SSL. Luseæg på hårstrå. 

 

Hvis I ikke finder lus i jeres barns hår: 

Anbefaler Sundhedsplejen, at alle børn i 

”luseperioder” undersøges for lus 

regelmæssigt, samt ved fund af lus i 

Institution/ skole. 

Når der er konstateret lus hos barnet, og 

barnet er sat i anbefalet behandling, 

modtages barnet som vanligt i 

Institution/ skole igen. 

Hvis der forsat er levende lus efter 

behandling, forsættes behandlingen med 

et andet produkt eller kæmning, indtil der 

ikke er flere levende lus. 

 


