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Anvisning om vägglöss till daghem 

 
Vägglöss sprids inte lätt och lever inte på människor. De rör sig långsamt och i regel nattetid. I 
vissa fall kan de följa med hem eller spridas utanför hemmet i kläder, väskor, möbler och så vidare. 

 
Åtgärder inom dagvården om vägglöss upptäcks:  

 
- Daghemmet ska kontakta fastighetens ägare eller disponent. 

 
- Dammsug möblerna på daghemmet och skaka textilier utomhus. Om det inte är möjligt att 

skaka textilier utomhus, skaka dem till exempel i duschen. Skölj sedan rummet med vatten. 
Dammsug golv, hörn och golvlister så du kommer åt vägglöss som eventuellt fallit ner på 
golvet. Gör dig av med dammsugarpåsen omedelbart efter städningen och lägg den till 
exempel i en sluten plastpåse. 
 

- Enligt hälsoskyddslagen är fastighetsägaren skyldig att vidta behövliga åtgärder för att 
bekämpa skadedjur. Om fastighetsägaren inte vidtar behövliga bekämpningsåtgärder, ska 
du kontakta hälsoskyddsmyndigheten (31 § i hälsoskyddslagen 763/1994).  
 

- Åtgärda förekomsten av vägglöss omedelbart. I regel ska du anlita en yrkesutbildad 
skadedjursbekämpare, eftersom vägglusangrepp kan vara svåra att utrota. 
 

- Personalen på daghemmet informerar klienterna om att de upptäckt vägglöss på samma 
sätt som om annan ohyra (löss, springmaskar). Det rekommenderas att vägglöss utrotas 
enligt den här anvisningen. I bostäder är det i första hand fastighetsägaren som ansvarar 
för utrotningen av vägglöss. Fastighetsägaren ska vid behov vidta tillräckliga åtgärder för 
att bekämpa vägglöss.  
 

- Om daghemspersonalen tror att vägglössen har förts in i daghemmet med en viss klient 
eller vårdnadshavare till ett barn, informeras dessa separat om upptäckten av vägglöss. 
 

- Daghemspersonalen betjänar den klient eller vårdnadshavare till barnet hos vilken 
vägglöss eventuellt förekommer så nära tamburen som möjligt och de får inte komma in i 
andra lokaler.  
 

- Innan barnet går till andra lokaler, byts barnets alla kläder ut mot reservkläder från 
daghemmet i närheten av tamburen. Barnets egna kläder skickas hem i en väl sluten 
plastpåse för att rengöras.  
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I förhandsplanen för att bekämpa vägglöss på daghemmet beakta till exempel följande:  

 
- Vid misstanke om vägglöss utse en ansvarig person på daghemmet som kontrollerar 

sängkläder som används då barnen sover middag. Små bruna mörka fläckar 
(vägglusavföring) på lakanet eller under madrassen kan tyda på förekomsten av vägglöss, 
såsom också levande vägglöss. 

 
- Dagvårdsenheterna får inte hämta mjuka möbler som är svåra att rengöra eller annat 

tillbehör på återvinningscentraler eller loppmarknader. 
 
 

Vägglöss dör på följande sätt:  
 

- I tvättmaskin i 60 grader.  
- I bastu i 55 grader i tio timmar. Värm först upp bastun till över 55 grader och lägg sedan 

väskor eller dylikt på översta laven. Öppna väskan först efter några timmar och låt den stå i 
bastun i 55 grader i minst tio timmar. Tänk på brandsäkerheten! 

- Utomhus eller i frysen i -18 grader i två timmar.   
 
 
Mer information: 
 

Esboregionens miljö- och hälsoskydd 
terveydensuojelu@espoo.fi 
Kundtjänsten för boendehälsa betjänar måndagar och onsdagar kl. 9–11 på numret 043  
826 6263. 


