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Förslag till handläggning av huvudlöss på förskola/skola

Flera fall av löss i samma klass eller i olika klasser

• Skolsköterskan ger muntlig information till elever ochklasslärare samt 
fritidspersonal i berörda klasser

• Skriftlig information (t ex Apotekets råd om huvudlöss) skickas hem 
till samtliga föräldrar i klassen

Bra information finns på dessa webbplatser, skriv huvudlöss i sökrutan 
på respektive startsida:

• Apotekets webbplats,
www.apoteket.se

• Folkhälsomyndighetens webbplats,
www.folkhalsomyndigheten.se

• Läkemedelsverkets webbplats
www.lakemedelsverket.se

• 1177/sjukvårdsrådgivningens webbplats med bl a film och bilder om 
hur man luskammar
www.1177.se

Återkommande problem med löss trots behandling
• Förnyad information. Informationsbrev till föräldrar om ”lushelg”, 
enligt Smittskyddsenhetens förslag kan skickas ut.
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Till föräldrar/vårdnadshavare till barn på…………………………………………

Vi har problem med huvudlöss i vår skola/förskola. Trots information och behandling av barn 
med löss fortsätter lössen fortsätter att sprida sig. I samråd med landstingets 
Smittskyddsenhet rekommenderar vi följande:

Enda sättet att få stopp på spridningen av huvudlössen är att luskamma och samtidigt 
behandla de som har levande löss/ägg. 

Vi föreslår att du luskammar ditt barn ……………………. Fyll i och skicka tillbaka 
nedanstående blankett med ditt barn till skolan.

• Kamma barnet med luskam (finns att köpa på apoteket). Använd gärna förstoringsglas och 
granska det urkammade materialet över ett vitt papper. Om man fuktar håret underlättas 
kamningen. Är håret mycket trassligt kan man även ha i hårbalsam, men då kan man inte 
behandla med lusmedel samma dag
• De barn som har levande löss och ägg nära hårbotten behandlas innan de kommer 
tillbaka till skolan. Enbart fynd av ägg en bit upp från hårbotten tyder inte på levande ägg utan 
de kan redan ha kläckts och finner man inga levande löss ska man inte behandla. Upprepa 
istället kamningen efter ca en vecka. Lusmedel finns att köpa på apotek. Var noga och följ 
instruktionerna som följer med lusmedlet. Fynd av levande löss omedelbart efter behandling 
är inget behandlingsmisslyckande. Det tar ca ett dygn för lössen att dö. Rekommenderade 
förstahandsmedel är t ex Hedrin® eller Paranix®, se Läkemedelsverkets webbplats, 
www.lakemedelsverket.se
• Fortsätt att finkamma håret varannan dag och upprepa behandlingen efter ca en vecka 
(se instruktionerna som följer med lusmedlet). Finkamma därefter håret minst varannan 
dag i 14 dagar.
• Om ditt barn har huvudlöss rengör kammar, borstar och mössor. Kamma även alla 
familjemedlemmar regelbundet i 14 dagar. Glöm inte andra närstående som barnet har 
haft nära huvudkontakt med (förutom skol/förskolekamrater), t.ex. mor- och farföräldrar. 
Även vuxna kan vara reservoar för löss.

Mer information finns på:
Apotekets webbplats: www.apoteket.se
Sjukvårdsrådgivningens webbplats med bl a film om hur man luskammar: www.1177.se
Läkemedelsverkets webbplats: www.lakemedelsverket.se
Folkhälsomyndigehtens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se
Vid osäkerhet eller frågor kontakta gärna skolsköterskan på telefon…………………………
………………………………. ……………………………………

Rektor                                                                            Skolsköterska
Apotekets öppettider:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barnets namn:……………………………………………………
Jag har undersökt mitt barn datum……………………………….
Jag har funnit huvudlöss: Ja o Nej o
Om Ja: jag har behandlat datum……… och ska upprepa behandlingen den …………………
Underskrift förälder/vårdnadshavare:…………………………………………………………..




