
Hovedlus   
Lus er et stort problem for mange familier og kun ved fælles indsats er det muligt at 

komme luseplagen til livs.  

  

Hovedlus lever helt nede ved hårbunden, hvor de suger blod og her finder de, 

forholdene de trives bedst ved. Det har ingen betydning for lusene, om håret er rent 

eller snavset. Symptomerne på lus er kløe og irritation af hovedbunden, men det er 

vigtigt at vide, man kan have lus i flere uger, før det begynder at klø.  

  

Hvordan smittes man.  

Hovedlus overføres fra et hoved til et andet ved tæt kontakt, så det vil være i den 

nærmeste omgangskreds med venner og familie, man skal søge smittekilden. Når børn 

leger, tumler, giver knus og sidder tæt og kigger på telefon/tablet sammen, har lusene 

ofte rig mulighed for at skifte hoved. Og har børnene fået lus bør de voksne også 

tjekkes.   

Hovedlus kan leve op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Men risikoen 

for at blive smittet, hvis man deler børste, hue osv. er lille, selvom det ikke 

fuldstændig kan udelukkes og mange har det bedst med at vaske eller lægge disse 

ting til side indenfor de 48 timer. Det er dog vigtigt at fokusere på, smitten sker fra 

hoved til hoved  

Nogle undersøgelser tyder på, at langhårede oftere har lus end korthårede. Tilfælde 

med hovedlus optræder hele året, men med øget forekomst fra august til 

november. Det er vigtigt også at være obs. i ferierne.  

  

Hvordan finder du hovedlusene.  

Led efter lusene ved at kæmme hele håret grundigt igennem fra hårrod til hårspids.  

Håret kan med fordel gøres vådt og det er nemmere, hvis der er rigelig med balsam i. 

Efter hvert strøg i håret bankes tættekammen af på et hvidt underlag, tørres af i et 

stykke papir, skylles i en balje eller lignende evt. med opvaskemiddel, for at se om der 

er lus. Findes der lus behandler man og er der kun æg i håret, skal håret kontrolleres 

ekstra grundigt de næste 14 dage.  

  

Hvordan behandler du.  

• Kæmning med en tættekam.  

• Behandling med lusemiddel.  

• Eller en kombination af de to metoder.  

  

Hvis man vælger kæmning, som eneste metode er det vigtigt at være omhyggelig 

og vedholdende. Alle voksne lus skal fjernes ved den første kæmning, så der ikke 

lægges flere æg. For at metoden er effektiv, skal man de efterfølgende 14 dage 

kæmme mindst 4 gange jævnt fordelt over perioden. Men helst hver 2. dag. Der 

findes forskellige typer af tættekamme og man skal sikre sig, at kammen kun har 

en lille afstand mellem tænderne og tænderne ikke bøjes under kæmningen.  

Følg anvisningen ift. kæmning under punktet “Hvordan finder du hovedlusene”. Vælger 

man at bruge et lusemiddel er det vigtigt at følge brugsanvisningen nøje og man skal 

altid kontrollere behandlingens effekt ved at kæmme håret igennem efterfølgende.   

  

Lusemidlerne kan inddeles i to hovedgrupper, afhængig af den måde midlet virker på.  



  

• Lægemidler indeholder insektgifte, som virker på lusenes nervesystem. 

Undersøgelser har vist, at hovedlusene har udviklet modstandsdygtighed 

(resistens) mod disse midler. Så er lusene ikke døde dagen efter behandlingen 

og er behandlingen i øvrigt udført korrekt, har midlet sandsynligvis ikke haft 

tilstrækkelig virkning og man bør ikke fortsætte behandlingen med samme 

middel, men skifte middel eller vælge kæmning som behandling.  

  

• Lusemidler er midler, der defineres ved, at de virker fysisk på lusene. De er CE-

mærkede og de aktive stoffer i disse midler er f.eks. silikoneolier, fedtsyrer, 

planteolie eller mineralske olier. Mange af disse lusemidler skal påføres tørt hår 

og ved nogle af produkterne indgår kæmning med tættekam, som en integreret 

del af behandlingen.  

  

En lang række husråd som f.eks. husholdningssprit, petroleum, sabadilleeddike m.m. 

bliver undertiden anvendt til behandling mod hovedlus. Der er ingen videnskabelig 

dokumentation for effektiviteten af disse behandlinger og de kan indeholde stoffer, 

som måske har en uønsket virkning på mennesker, derfor kan disse midler generelt 

ikke anbefales til behandling mod hovedlus. Spørg på apoteket eller hos materialisten 

om dokumentation for virkning og sikkerhed af produktet, hvis du er i tvivl.  

  

Kan hovedlus forebygges.  
Man kan forebygge smittespredning ved regelmæssigt at kæmme håret med en 

tættekam, dvs. ca. 1 gang om ugen. Og straks iværksætte behandling og give besked 

til omgangskredsen, hvis man finder lus.  

Når der er beskeder fra institutionen, skolen eller kammerater, om at der er fundet 

lus, bør man altid undersøge sit barn.  

  

  

  

GODE VANER I FORHOLD TIL LUS:  

  

• Undersøg barnet for lus en gang om ugen.  

• Tjek barnet inden det sendes fasted efter en ferie – Så kommer alle 

lusefri til en lusefri institution/skole!!  

• Undersøg alle familiemedlemmer, hvis der findes lus hos én i familien.  

• Har barnet langt hår, så flet det eller sæt det op.  

  

  

HUSK:  

   

• Hvis alle børn bliver undersøgt og behandlet for lus, kan de ikke 

smitte hinanden!  

  

  

   

  

Se også:  

www.farvellus.dk - En film om lus og kæmning. 

www.sst.dk - Sundhedsstyrelsens vejledning. www.dpil.dk 

– Statens Skadedyrslaboratorium.  

http://www.farvellus.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.dpil.dk/

