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Norges Farmaceutiske Forening har forhandlet frem en god 
bankavtale på vegne av alle medlemmene, som sikrer deg et 
godt tilbud i årene  fremover. Du får blant annet svært gode 
betingelser på lån og sparing, rabatt på kundeprogram og 
tilgang til eget VIP kundesenter.

Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning tilpasset 
dine individuelle behov, planer og ambisjoner – nå og i frem
tiden. Når og hvordan du ønsker å møte banken er opp til deg.

Les mer på danskebank.no/farmaceutene

*1,40 % nom.

1,46 % eff. *

Boligrente:

* Pr .1.9.2020. Eff.rente 1,46 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 386 215. Forutsetter lønnsinngang og kort eller regningsbetaling i Danske Bank.

Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Terapiområde Hodelus

TEKST: Bjørn Arne Rukke, senior-
forsker, Seksjon for skadedyrkon-
troll, Folkehelseinstituttet

Hvordan kan farmasøyter bidra?
• Kjenne til symptomene på hodelus, og være bevisst på at mange kan mangle disse til tross for infestasjon.
• Informere om viktigheten av regelmessig, korrekt lusesjekk med lusekam for å tidlig oppdage hodelus 

samt at smitte kun skjer ved hode til hode-kontakt.
• Veilede om riktig bruk av lusemidler og lusekam ved bekjempning. 
• Informere om at midler med dimetikon som virkestoff er de som har best dokumentert effekt mot hodelus.
• Informere om at barn ikke skal holdes hjemme fra barnehage eller skole selv om de har hodelus, og at 

det er unødvendig med omfattende rengjøring av boligen selv om beboere har lus.

Diagnostikk
Det er foresattes ansvar å undersøke sine husstandsmedlemmer for hodelus, helst én gang i måneden. 
Manglende lusesjekk er en viktig grunn til at det kan være vanskelig å bli kvitt hodelus i et lokalmiljø. Lav 
sjekkefrekvens kan gjøre at noen går rundt med hodelus uten å være klar over det og dermed smitte andre. 
Foreldre bør informere barnets barnehage eller skole dersom det har lus. De kan så igjen informere andre 
husstander om at det er lus i nærmiljøet, og at alle bør sjekkes.

Ved lusesjekk skal det brukes en fintannet lusekam. Alt hår må gres systematisk fra hodebunnen og ut hele 
hårets lengde. Man kan gjerne tørke av kammen på tørkepapir underveis for å se om det er lus i kammen. 
Lusesjekk i fuktig hår tilsatt balsam vil lette inspeksjonen. Lusesjekk kan også gjennomføres i tørt hår. Før 
andre bruker lusekammen bør den vaskes godt på 60 ºC eller nedfryses. 

Behandling av hodelus
Det er kun de som har hodelus som trenger behandling. Hodelus kan behandles med lusemiddel, kjemming 
med lusekam eller barbering. Det er viktig at alle som har hodelus raskest mulig behandles for å redusere 
smitterisiko. 

De fleste bruker lusemiddel, og det er da viktig å følge pakningsvedlegget nøye. Av midler klassifisert som 
medisinsk utstyr finnes produkter med virkestoffene dimetikon og/eller planteoljer. Det finnes dokumentasjon 
på at dimetikonprodukter har god effekt på hodelus, og disse anbefales derfor fremfor andre midler der 
effekten er mindre godt dokumentert. I Norge selges ett legemiddel som inneholder permetrin, mot lus. Dette 
kan være lite effektivt siden stor grad av resistens mot permetrin er påvist hos hodelus. Lusemidler er mindre 
effektive mot luseegg, og behandlingen må derfor for de fleste midler gjentas etter 8–10 dager. Kjemming 
med lusekam som behandling må utføres systematisk og grundig i fuktig hår, hver dag eller annenhver dag 
i 12–14 dager. Håret bør etter det kontrolleres ukentlig i tre uker. Ved en hårlengde på under 0,5 cm vil 
hodelus ikke kunne overleve. Barbering kan derfor være et behandlingsalternativ. 

Spredning av lus med gjenstander er lite sannsynlig, og det er ikke nødvendig med rengjøring av klær, 
møbler og huset for øvrig om noen i husstanden har hodelus. Etter en bekjempelse kan eventuelt sengetøy 
vaskes for å fjerne døde lus. Det finnes en viss mulighet for at lus kan spres med kammer og børster. Grundig 
vask av disse ved 60 ºC eller frysing ved -20 ºC i minst fire timer vil drepe lus.

Hvis det oppdages hodelus på barn i barnehagen eller på skolen, så skal ikke barnet sendes hjem. 
Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har liten smittemessig betydning. Når 
barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme dag. Barnet kan gå i 
barnehagen eller på skolen som normalt. 

FAKTA OM HODELUS
Hodelus (Pediculus capitis) er et 
insekt som kun lever i håret på 
hodet hos mennesker. Voksne 
hunnlus kan leve i cirka 20 døgn, 
og i løpet av denne tiden kan hun 
legge rundt 100 egg som limes 
fast nederst på hårstråene. Et egg 
er 0,8 mm langt, og ut fra det 
klekker en 1 mm lang nymfe etter 
8 døgn. I løpet av de følgende 9 
døgn  utvikles nymfen til et voksent 
individ på 2–3 mm. Etter 1–2 døgn 
som voksen begynner hunnlusa selv 
å legge egg. Generasjonstiden fra 
egg til egg blir dermed cirka 3 uker. 
Hodelus er lyse, brune eller svarte, 
og de suger blod fra hodebunnen 
minst 6 ganger i døgnet. Smitte av 
hodelus skjer når hoder kommer i 
inntil hverandre. Da kan lusa raskt 
krype fra en persons hår over til en 
annens hår. Smitte via gjenstander 
er minimal, og lus overlever mak-
simalt 1–2 døgn borte fra et hode.

Situasjonen i Norge
Alle med hår på hodet kan få 
hodelus. I en undersøkelse fra 2008 
av elever og deres husstander fra 
42 barneskoler i Oslo, Bergen, 
Trondheim, Bodø og Tromsø hadde 
1,6 prosent av elevene hodelus. 
Forekomsten hos yngre og eldre 
familiemedlemmer var noe lavere. 
I en tilsvarende undersøkelse av 
samme skoler i 2018 hadde 1,7 
prosent av elevene lus. Selv om 
relativt få har hodelus i et øyeblikks-
bilde, rammes mange over tid. I 
undersøkelsen fra 2008 hadde 36 
prosent av familiene hatt hodelus en 
eller flere ganger tidligere.

Vil du vite mer? 
Folkehelseinstituttets nettsider 
om lus: www.fhi.no/lus

Symptomer og forløp
Kløe (pruritus) i hodebunnen er det vanligste symptomet på hodelusinfestasjon, men en del personer vil 
være asymptomatiske. Graden av kløe ser ut til å øke over tid og med antall lus i hodebunnen. Primære 
kliniske tegn på infestasjon er røde nupper (papuler) på 2–3 mm i diameter med noe ytterligere hudrødme 
(erytem) rundt. Første gang man har hodelus oppstår denne reaksjonen etter 4 til 6 uker, mens reaksjonen 
ved senere infestasjoner kan oppstå allerede etter 1 til 2 døgn. Sekundære kliniske tegn er sår og bakteriell 
infeksjon i hodebunnen som følge av oppklorte områder med lusebitt.

Hodelus – hva bør du vite?


