Procedure når der findes lus i dagpleje, børnehave, skole eller SFO:
Følg vejledning om hovedlus fra Statens Skadedyrlaboratorium, som kan hentes gratis på:
www.dpil.dk
Kort fortalt:
1. Det er forældrenes ansvar og pligt at undersøge deres børn for lus, og fjerne eventuelle
levende lus. Kæmning er fuldgyldig behandling.
2. Børn må ikke modtages i skole eller institution, før de levende lus er fjernet.
3. Forældre skal informere institutionsleder/klasselærer og SFO, når deres barn har lus.
4. Klasselæreren sender samme dag, via forældreintra, besked til de øvrige forældre om, at der
er fundet lus i klassen, hvis forældrene ikke selv har gjort det. I børnehave og SFO vil det
typisk blive skrevet på forældretavlen, og slettet igen efter en uge.
5. Personalet har ikke tilladelse til at sende børnene hjem, hvis der pludselig opdages lus,
men man kan ringe til forældrene, så de har mulighed for at starte behandling samme dag.
6. Tag emnet lus op på forældremøder, så forældrene bliver bevidste om, at det er deres ansvar
at forebygge og fjerne lus hos børnene. Opfordrer til ugentlig kæmning, sætte håret op, og
aftale om sms-kæder eller besked via intra straks når der findes lus.
7. Ved gentagne tilfælde af lus hos et barn kan Sundhedsplejen kontaktes med henblik på råd
og vejledning.
8. Til dette brug er det vigtigt at have præcise datoer for, hvornår forældrene er blevet
orienteret om, at deres barn har lus. Når forældrene 2. gang orienteres om, at deres barn har
lus, informeres de samtidig om, at 3. gang, barnet møder i institutionen med lus, skal
sundhedsplejersken kontaktes med henblik på vejledning i korrekt behandling.
9. Sundhedsplejersken tilbyder derefter et hjemmebesøg med tilbud om vejledning.
10. Hvis familien ikke er blevet lusefri efter tilbud om råd og vejledning fra sundhedsplejerske,
bør institutionen skrive en underretning til socialrådgiveren. Til dette brug er det vigtigt at
have præcise datoer for hvornår, familien er blevet orienteret om, at deres barn har lus.
Lusepjecen er tilgængelig på Sundhedsplejens hjemmeside: sundhedsplejen.inst.vejenkom.dk
Dagplejen uddeler lusepjecen til nye familier, og sundhedsplejersken uddeler lusepjecen ved
sundhedssamtalen i børnehaveklassen. Børnehave og skole bedes uddele pjecen til tilflyttere.
Alternativt kan henvises til link på Sundhedsplejens hjemmeside. Lusepjecer i papirudgave kan
rekvireres hos Sundhedsplejen.
Lusepjecen kan med fordel være tilgængelig for elever, forældre og personale på skoleintra
og/eller institutionens hjemmeside.
Denne procedure bør være tilgængelig for personalet.
På vegne af Sundhedsplejen i Vejen Kommune
Ane Teuchler, sundhedsplejerske, mobil 30170886, awt@vejenkom.dk, d. 01.07.2013.

