
Invitasjon
 

 l å delta i hodelusundersøkelse

FOLKEHELSEINSTITUTTET inviterer  l deltagelse i en undersøkelse om hodelus i barnefamilier.

Undersøkelsen u  øres i forbindelse med Nasjonal hodeluskampanje i uke 35, 27. aug.-2. sept.

HENSIKTEN MED UNDERSØKELSEN
Folkehelseins  tu  ets mål er at færrest mulig skal få hodelus. Hodelus kan oppleves som ube-
hagelig og stressende. Undersøkelsen vil gi verdifull informasjon om hodelus i barnefamilier slik 
at vi kan gi best mulige råd om hodelus  l familier, skoler, barnehager og helsesøstre.

SLIK DELTAR DERE
• Gre alle i husstanden i uke 35, både barn og voksne.  Bruk vedlagte lusekam. I spørreskje-

maet fyller dere ut resultater fra lusegreingen og svarer på spørsmålene.
• Det skal kun leveres e   skjema per familie/ husstand, selv om alle barneskolebarn har få   

med seg et skjema hjem. Fyll også ut skjemaet selv om dere ikke fi nner lus eller ikke har 
gredd noen.

• Ved funn av hodelus, pu   noen av disse i den vedlagte plastposen og lukk denne.
• U  ylt spørreskjema og eventuelt plastpose med lus legges i svarkonvolu  en som limes 

igjen.

Svarkonvolu   leveres  lbake  l kontaktlærer senest 10. september 2018.

HVORDAN SJEKKE FOR HODELUS?
Greing i fuk  g hår: Fukt håret, legg et håndkle over skuldrene og gre systema  sk gjennom hele 
hodet. Sjekk både håndkleet og kammen for lus.

Greing i tørt hår: Bøy hodet over et hvi   underlag og gre. Sjekk kammen og underlaget for lus.

Les mer/se fi lm om hvordan du sjekker for hodelus i vedlagte lusebrosjyre eller på våre ne  -
sider www.  i.no/lus

PREMIE!
Den skolen som har høyest svarprosent på spørreundersøkelsen vil bli premiert. Alle elevene 
på denne skolen vil mo  a hver sin «lusebøff », og alle elevene på klassetrinnet med høyest 
svarprosent på denne skolen får hver sin kinobille  .



UNDERSØKELSEN ER ANONYM OG DELTAGELSE ER FRIVILLIG
Undersøkelsen er anonym, og det er frivillig å delta. Alle besvarelser vil sendes uåpnet fra sko-
len  l Folkehelseins  tu  et slik at vi ikke kan kny  e svarene  l den enkelte elev eller husstand. 
Undersøkelsen er vurdert av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningse  kk.

HVEM ER INVITERT TIL Å DELTA?
41 skoler fra Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen og Oslo deltar i undersøkelsen. Alle elever ved 
skolene har få   utdelt invitasjonen. De samme skolene deltok i en  lsvarende undersøkelse i 
2008.

FORDELER MED EN NASJONAL HODELUSKAMPANJE
• Når alle personer med hodelus i omgangskretsen behandles sam  dig, hindres gjensmi  e. 
• Kampanjen øker fokuset på hodelus blant foreldre og skole, noe som bidrar  l bevisst-

gjøring av problemet og forbedrer kunnskapen om hodelus.
• Ved å ha faste dager i året hvor man blir minnet om lusesjekk, blir det le  ere for foreldre 

å snakke med hverandre og dele erfaringer. Foreldrenes innsats er vik  g for å bekjempe 
hodelus!

HAR DERE SPØRSMÅL?
Hvis dere har spørsmål  l undersøkelsen eller om hodelus, ring gjerne 21 07 77 00 alle hver-
dager mellom kl. 13.00 og 14.00 eller send e-post  l skadedyr@  i.no

Vennlig hilsen

Bjørn Arne Rukke          Preben O  esen
Prosjektleder           Avdelingsdirektør
Folkehelseins  tu  et          Folkehelseins  tu  et

Foreldres innsats er veldig vik  g for å bekjempe hodelus.
Vi håper dere vil delta i undersøkelsen!

www.  i.no/lus


