Landslægeembedet

Information til forældre

Lus
Der har været tilfælde af lus. Som forælder kan du være med til at begrænse smitten. Læs
denne
vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på lus.
Lus (pediculus capitis) smitter meget og er meget generende for den, der har dem. Det er
oftest børn i alderen 3-10 år, der får lus. Tilfælde med hovedlus optræder hele året, men der
er flest i august til november og februar til april.

Om smitte
Hovedlus lever på mennesker helt nede ved hovedbunden i både rent og snavset hår. Lus kan
hverken hoppe eller flyve og spredes derfor næsten udelukkende ved direkte kontakt mellem
mennesker, fx hvis man sover tæt sammen, deler hue eller børste/kam. Hovedlus kan leve op
til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Man kan ikke blive smittet med luseæg, og
hovedlus overfører ikke sygdomme mellem mennesker.
Smitteperiode: Fra smittetidspunktet til der ikke er levende lus i håret længere.

Om forebyggelse
I hjemmet:
• Undersøg barnet jævnligt – helst én gang om ugen og altid, når deres kammerater har fået
lus
• Giv besked til institutionen, skole og omgangskreds ved lusefund
• Har et familiemedlem lus, efterses hele familien ved kæmning
• Ved fund af lus iværksæt da effektiv lusebehandling enten ved kæmning alene eller ved et
lægemiddelgodkendt lusemiddel og kæmning.
I daginstitution/skole:
• Informér alle forældre hver gang, der er konstateret lus hos et barn
• Kontrollér evt. om barnet er startet i behandling, når det møder op dagen efter, at
institutionen eller skolen har konstateret lus
• Tag emnet op på forældremøder, så forældrene kender deres ansvar
• Aftal evt. faste lusekampagner i årets løb, gerne efter ferier.

Symptomer
Inkubationstid: Når lus har bevæget sig fra et hoved til et andet, har man fået lus. Lusene
lægger æg, der udvikler sig til nye lus. Æg til æg-cyklus varer ca. 3 uger.

