
Til foreldra og forráðamanna vegna lúsarinnar,  

 

Þegar kemur upp lús í Hofsstaðaskóla. Hvetjum við ykkur til að kemba barnið/börnin 

ykkar og meðhöndla strax ef lús finnst. Eins þurfið þið að ræða við börnin ykkar um 

að þau séu ekki að skiptast á húfum, buffum eða ennisböndum við aðra eða lána 

greiður eða hárbursta. Mælst er einnig til þess að stelpur séu sem mest með teygjur í 

hárinu.  

Góðar leiðbeiningar um lús og hvernig á að kemba eru á þremur vel völdum síðum. 

Hægt er að fara beint inn á þær (Landlæknir, H6 heilsuvefur, Farvelllus) af slóð 

skólans http://hofsstadaskoli.is/hagnytt/skolaheilsugaesla/ 

 

Hér eru nokkur góð ráð frá hjúkrunarfræðingi; 

1. Kemba hár barnsins og annarra í fjölskyldunni undir sterku ljósi. Best er að setja 

hárnæringu í hárið og nota stálkamb (fæst t.d. hjá Eirberg). 

Mikilvægt er að farið sé rétt að og að notaður sé kambur sem er ekki of grófur. Munið 

að nitin eru í hársverðinum og því er mikilvægt að kemba vel upp við hársvörðinn. 

Kemba þarf allt hárið nákvæmlega því lýsnar eru snjallar að koma sér í felur.  

 Greiða gegnum hárið 

 Setja hárnæringu í hárið og dreifa vel. 

 Byrja að kemba við hársvörðinn, svo út í hárendana. Gera þetta yfir hvítu 

blaði, spegli eða vaski með vatni. 

 Skipta upp síðu hári í minni svæði. 

 Eftir hverja kembingu er rétt að strjúka af kambinum með eldhúspappír svo lús 

eða nit verði ekki eftir í kambinum. 

Mikilvægt er líka að tilkynna til þeirra sem barnið hefur umgengist um lúsina. Þá er 

ekki aðeins átt við skólann - einnig íþróttafélög, vini og ættingja. 

Lúsin er 2-3 mm að stærð, oft grá, dökk eða lósbrún. Lýs sem eru nýkomnar úr 

eggjunum er erfitt að finna. Eggin/nitin eru eins og litlir hnúðar á hárinu.  

 

2. Ef lús finnst þarf að kaupa lúsarsjampó, en það fæst í öllum apótekum. Oftast 

þarf að endurtaka hárþvott með lúsarsjampóinu eftir viku. Það er ekki nóg að þvo 

með lúsarsjampóinu, það verður að kemba hárið annan hvern dag í að minnsta kosti 

tvær vikur. Reynsla hefur kennt okkur að í einhverjum tilvikum hefur nit lifað af 

meðferð með lúsarsjampói og er því afar mikilvægt að kemba og kemba. 

Best er að spyrja starfsfólk apótekanna um lúsarsjampóin, en sjampóin Hedrin Once 

og Licener hafa verið að virka vel hjá mörgum en munið að sjámpóið er ekki eina 

meðferðin, það verður líka að kemba annan hvern dag! 

http://hofsstadaskoli.is/hagnytt/skolaheilsugaesla/


 Tilkynnið lúsasmit til skólans. 

 Einungis þarf að meðhöndla þann fjölskyldumeðlim sem er með lús. 

 Fylgið leiðbeiningum um meðhöndlun nákvæmlega. 

 Ráðlagt er að kemba alla í fjölskyldunni daginn eftir meðferð (á 1.degi) til að 

vera viss um að meðferðin hafi tekist. Ef lús finnst, þarf að endurtaka 

meðferðina. 

 Kemba þarf á tveggja daga fresti næstu 2 vikur. 

 Gott er að þvo húfur/buff og annað sem liggur við hárið, einnig nægir að  frysta 

það í 4-6 tíma til að drepa lúsina.   

 Ráðlagt er að burstar, greiður, kambar, hárskraut og húfur séu frystar í 4-6 

klst. eða látið liggja í sjóðandi vatni í 10-15 mín.  

 

3.  Gott er að stúlkur séu ekki með flaksandi hár og eiga því að vera með fléttur, tagl 

eða aðrar hárgreiðslur á skólatíma. Margir kjósa að hafa börnin sín með buff á 

skólatíma og leggjumst við ekki gegn því en við höfum einnig fengið upplýsingar um 

að með buffunum séu lúsunum sköpuð góð vaxtarskilyrði (hiti og raki). Við leggjum 

það því í hendur foreldra að taka ákvörðun um það. 

 

Ýmis húsráð hafa gengið manna á milli í baráttunni við lúsina. Þar telja sumir að það 

að slétta hárið með heitu sléttujárni nái að drepa hugsanlega nit. Aðrir telja að blástur 

með heitum hárblásara hafi áhrif og enn aðrir telja að tea tree olía fæli lúsina burt. 

Ekkert af þessum ráðum er þó ráðlagt af landlækni og leggjum við því til að gamla 

ráðið að kemba og þvo með lúsarsjampói sé það sem dugar best. 

 

Við biðjum ykkur um að minna börnin ykkar á að vera ekki að skiptast á 

húfum/buffum og hárburstum við félaga sína, bæði í skólanum og í 

íþróttum/tómstundum.  

 

Tökum nú höndum saman og losnum við lúsina héðan - Það að fá lús er ekkert 

feimnismál, en það að meðhöndla hana ekki og kemba ekki, er hins vegar óþolandi 

ástand. 

 

 


