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Hantering av vägglöss
Hantering av vägglöss på vård- och omsorgsboenden
Vägglöss
Vägglusen är en nattaktiv parasiterande insekt (skinnbagge) som lever av att suga blod från
människor. En vuxen vägglus är ungefär 4-5 mm lång och ser ut som en rödbrun skalbagge.
Tecken på vägglöss kan vara att man finner bett på kroppen. Saliven från en vägglus kan
utlösa en allergisk reaktion med rodnad, svullnad och klåda på huden. Förutom bett på kan
man ofta se små runda blodfläckar på lakanen och svarta prickar, spillning, där lössen
gömmer sig.
Fastighetsägaren är enligt miljöbalken skyldig att förebygga, kontrollera och vid behov
åtgärda förekomst av skadedjur.

Instruktioner
Maj 2018 tog Vårdhygien i Stockholm fram instruktioner gällande Vägglöss till öppen- och
slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län se länk:
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/vagglossinstruktion-till-vard--och-omsorg-.pdf

Åtgärder vid misstanke eller vetskap om att en patient
har vägglöss i hemmet och ska flytta in till vård- och
omsorgsboende:
•
•
•

Alla tillhörigheter som patienten har med sig som väska, ytterkläder eller annat ska
läggas i plastsäck som försluts. Patienten i sig själv utgör ingen risk för att sprida
vägglöss.
Vid inflytt bör patienten få rena kläder. De egna kläderna läggs i plastpåse som
försluts
Finns vägglöss i lägenheten patienten flyttar ifrån ska ej möbler, tavlor, böcker,
rullstol eller tillhörigheter där vägglöss kan finnas flyttas med in på boendet

•
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Textilier tvättas i 60°C (smutstvätt förvaras i tillsluten plastpåse)
Basala hygienrutiner gäller
Städning enligt städrutin för vårdmiljö, se
http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Vardhygien/
För att minska spridning bör närstående hänga upp sina ytterkläder innanför dörren i
lägenheten och om möjligt undvika att ta med sig väskor. Är inte detta möjligt bör
väskan förvaras innan för dörren och ej medtagas in i rummet

Åtgärder vid misstanke om att vägglöss finns i ett
utrymme på vård- och omsorgsboendet:
•

•

För att bli av med vägglöss krävs insatser från en professionell saneringsfirma.
Kontakta ansvarig chef. Ta skyndsamt kontakt med fastighetsägare och den
saneringsfirman som är kopplat till vård- och omsorgsboendet för vidare hantering
och sanering detta sker via felanmälan enligt gränsdragningslistan.
Kontakta Omvårdnadsförvaltningens fastighetsintendent samt boendesamordnare
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