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Hvordan smitter lus 
Når børn leger og tumler, kan lusene kravle fra hoved 
til hoved. 
Huer, kamme, børster, kan være årsag til smitte. 
 
Alle kan smittes med lus. 
 
Hvordan ser lus ud 
Den nyudklækkede lus er ca.1mm. den voksne lus 
bliver op til 3mm. 
De er gråhvide, har 6 ben, stor bagkrop. De kan 
hverken hoppe eller flyve, men de kan kravle hurtigt. 
 
Hvordan findes lusene? 
Der skal bruges tættekam. Helst med lille afstand 
mellem tænderne. 
 
Håret kæmmes igennem i smalle baner og 
hovedbunden ses nøje efter. 
Det er nødvendigt med godt lys, evt. lup. Lusene 
sidder mest stille i vådt hår evt. med balsam. 
 
Hvordan behandles lus? 
Håret kæmmes med tættekam hver 2. dag i 14 dage 
efter lusefund. 
Håret skal være vådt og tilført balsam, hele håret 
kæmmes igennem i baner. 
 
Følg hårbunden med tættekammen og red derefter 
helt ud over hårspidserne med tættekammen. 
Kammen skal ses efter lus efter hvert strøg og tørres 
af på et stykke køkkenrulle. For at metoden virker, 
skal den gennemføres helt efter forskriften. 
 
Der kan købes lusemiddel i håndkøb på apoteket. Det 
er meget vigtigt at vejledningen følges nøje, at midlet 
kommer helt ned til hårbunden, sidder længe nok og 
at der bruges nok af lusemidlet.  
 
Det har vist sig ved en undersøgelse, afsluttet i 2005, 
at en meget stor del af de danske lus overlever de 



 

 

lusemidler, der er på markedet, derfor skal lusekuren 
altid følges op med kæmning dagen efter. 
 
Hvis der dagen efter lusebehandlingen findes levende 
lus, skal der fortsættes med kæmning som ovenfor, 
indtil 14 dage efter sidste lusefund. 
 
Hvis der konstateres lus hos dit barn, vil den 
pågældende institution/ skole kontakte dig, om der er 
mulighed for, at du kan hente dit barn tidligere, så 
behandlingen hurtigst muligt kan påbegyndes. 
 
Husk: evt. at købe balsam, tættekam eller lusemiddel. 
 
Når I kommer hjem, skal behandlingen 
igangsættes, ellers må barnet ikke møde dagen 
efter i institution/skole 
 
Rengøring af omgivelserne 
Udover vask, isolering i mindst 48 timer eller frysning 
af kamme, børster, huer og anden hovedbeklædning, 
er der ingen grund til at rengøre yderligere. 
 
Hvordan undgår man at lusene spredes? 
Findes der lus hos en i familien, skal alle i huset 
undersøges. Hvis der findes lus, sættes en behandling 
i gang. Skolen/institutionen hvor barnet går, skal have 
besked. Husk også besked til familie og venner og 
dem, barnet i øvrigt har været sammen med. 
  
Det anbefales, at børn ses efter lus 1 gang om 
ugen. 
 
Prøv at gøre kæmningen for lus til en så hyggelig 
beskæftigelse som muligt. 
 
Husk: Det er forældrenes ansvar at gå på lusejagt! 
 
Link til kæmning: 
 
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/kaemmevejl.htm 
 

http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/kaemmevejl.htm
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