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Hodelus
HODELUS
Alle med hår på hodet kan få hodelus, uansett alder
og hårtype. Lusene suger blod, og bittene gir kløe.
Det kan ta mange uker fra man blir smittet med lus
til kløen starter. Å få hodelus har ingen sammenheng
med dårlig hygiene, og lusene kan ikke vaskes bort
med vanlig sjampo.
HVORDAN OPPDAGE
HODELUS?
• Legg et hvitt håndkle
over skuldrene på
den som skal sjekkes
• Fuktig hår hemmer
lusenes bevegelse
• Kjem hele håret
systematisk med en
fintannet kam
• Sjekk både håndkle og
kam for lus og egg
• Sjekk barn jevnlig for
hodelus, minst én
gang i måneden
3 mm

Luseeggene er godt festet
til hårstråene.

Ill: Preben Ottesen

Ill.: Hallvard Elven

Egg
8 døgn
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Nymfer (unger)
9 - 12 døgn

Voksen
ca 25 døgn

Hodelus kan verken hoppe eller fly, men
kryper fra hode til hode ved nærkontakt.

Omgangskretsen bør informeres
når et barn har hodelus.
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For å finne
hodelus i langt
hår er det lurt å
dele håret i 3–6
hestehaler og
gre én hestehale av gangen.
Foto: Lene Solbakken

Kjemming:
Kjemming med lusekam må utføres systematisk og
grundig hver dag i minst åtte dager, deretter én gang
i uka, i tre uker. Ved kjemming skal håret være vått.
Plasser et håndkle over skuldrene for å fange opp lus
og egg som faller ned. Etterpå må både håndkle og kam
vaskes ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer, for å
drepe lus og egg.
HVORDAN SMITTER HODELUS?
Hodelus kan verken hoppe eller fly, men kryper fra hode
til hode ved nærkontakt. Det er svært liten sjanse for
spredning av lus via puter, møbler, kosedyr og klær.
Det anbefales likevel ikke å låne hodeplagg, børster,
kammer, hårpynt og annet av
en som har lus.
Et lusetilfelle er sjelden
isolert. Uten behandling kan
familie og nære venner smitte
hverandre gjentatte ganger.
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