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Till vårdnadshavare 

 

Behandling mot huvudlöss 
 

I samband med skolstart är huvudlöss vanligt bland barn. För att 

förebygga spridning uppmanas föräldrar att luskamma sina barn 

extra noga. Det är viktigt att meddela förskola eller skola om 

huvudlöss förekommer i familjen.  

 

Symtom och spridning 

Lössen lever endast i hårbotten och i håret hos människan. Man 

kan se dem med blotta ögat (2-3 millimeter långa) liksom lusäggen 

(gnetter) som sitter på hårstrån nära hårbotten. Lössen orsakar 

ibland klåda och prickiga utslag i hårbotten. 

 

Huvudlöss har inget med orenlighet att göra och sprider sig genom 

direktkontakt. Utanför hårbotten kan lusen överleva cirka 1 dygn. 

Efter 4 timmar kan den inte fortplanta sig och smittar därför sällan 

via mössa eller kam.                                                                              

 

Behandling av levande löss 

Endast de som har levande löss ska behandlas.  

Alla som har löss i en familj eller i en grupp bör behandlas samtidigt för att 

minska risken för ny smitta. I första hand ska man pröva medel som 

innehåller dimetikon som är en silikonolja. Dessa klassas som 

medicinstekniska produkter och verkar sannolikt genom att antingen kväva 

lössen eller genom att förhindra att de gör sig av med den vätska som bildas 

när lössen sugit blod. Produkterna masseras in i hår och hårbotten och får 

verka anvisad tid innan de sköljs ur. Följ anvisningarna på förpackningen. I 

samband med behandlingen ska håret kammas igenom varje dag fram till 

två veckor efter den sista behandlingen. Om medicintekniska produkter inte 

hjälper kan man behandla lössen med receptfria läkemedel. Fråga på 

apoteket 

Det är viktigt att även personer i den närmaste omgivningen undersöker sig 

en gång i veckan för att undvika spridning.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Skolsköterska Michaela Bäckström 054-5403636 

Mail: Michaela.Backstrom@karlstad.se 
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