
HODELUSUNDERSØKELSE
Deres svar vil gi viktig informasjon om forekomst av hodelus, bekjempelsesmåter og 
kunnskapsnivå. Les vedlagt følgebrev før dere grer og fyller ut skjemaet. 

Takk for at dere deltar i undersøkelsen! Returner kun ett skjema fra din husstand.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hvor mange personer er det i husstanden? (kryss av for antall barn og voksne) 
 Barn (under 18 år):    1       2       3       4       5       6       Flere

Voksne:      1       2       3       4       5       6       Flere

Finner dere lus ved lusegreingen, og har personer hatt lus før?   

«navn» skole 

2. 

1. 

Vi ber dere nå gre flest mulig i familien/husstanden med vedlagt lusekam. Kryss av i tabellene for hver 
enkelt person som gres. Det er en tabell for barneskolebarn og en for andre personer i husstanden. Fyll 
også inn om personen har hatt hodelus før og da i hvilke(n) klasse eller årstall. Finner dere hodelus nå, 
ber vi dere legge noen av disse i vedlagte plastpose og returnere den i svarkonvolutten. Før en ny person 
gres, skyll lusekammen godt under varmt vann og påse at det ikke sitter hodelus i kammen.

3.  Hvor ofte sjekker dere for hodelus? (Kryss av for ett eller to alternativer)  
     

 En gang per uke eller oftere  Kun i forbindelse med lusekampanje
 En gang per måned eller oftere  Aldri
 Sjeldnere enn en gang per måned

4.  Hvilken metode bruker dere normalt for å sjekke for hodelus? 
(Kryss av for ett eller fl ere alternativer)
 

 Grer med lusekam  Går igjennom håret med fi ngrene
 Grer med vanlig kam  Sjekker ikke for hodelus

1 - 00001

For barneskolebarn:

 For andre personer i husstanden:

Klassetrinn  nå Kjønn Hadde lus nå Har hatt lus før Klassetrinn(ene) da 
barnet hadde lus før
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6.  Har dere tidligere behandlet deres barn med lusemiddel selv om barnet ikke selv hadde hodelus?                 
     (Kryss av for ett eller fl ere alternativer)

5. Svar på spørsmål a), b), c) og d) dersom husstanden har hatt hodelus tidligere 
 (Kryss av for ett eller flere alternativer):
a) Hvilken behandlingsmetode benyttet dere?
  Lusemiddel  Greing med lusekam
  Barbering av hode (til hårlengde under 0,5 cm) Utførte ingen behandling

b) Informerte dere noen om at deres barn hadde hodelus?
   Ja, skolen  Ja, helsesøster
  Ja, på fritidsaktiviteter Nei, ingen ble informert
  Ja, foreldre til venner
  
c) Har deres barn vært hjemme fra skolen fordi det hadde lus?
  Ja            Nei

d) Var foreldre hjemme fra jobb fordi deres barn hadde lus?
  Ja           Nei
     

 Nei, har da ikke benyttet lusemiddel  Ja, fordi søsken hadde lus
 Ja, fordi venner hadde lus  Ja, fordi det var lus i klassen/på skolen
 Ja, fordi vi fi kk infoskriv om lus fra skolen  Ja, fordi det var mye fokus på lus i media  

7.  Hvor mye penger brukte husstanden på luseprodukter (lusekam, lusemidler o.a.) i 2017?  
     

 under 50 kr          50 til 250 kr          250 til 1000 kr         mer enn 1000 kr          Vet ikke

8.  Oppgi hvorfor husstanden kjøpte inn lusemiddel i 2017       
     (Kryss av for ett eller fl ere alternativer)
 Kjøpte ikke inn lusemiddel i 2017 Kjøpte fordi lus ble funnet hos minst en person
 Kjøpte fordi venner hadde lus Kjøpte fordi det var lus i klassen/skolen
 Kjøpte fordi vi fikk infoskriv om lus fra skolen Kjøpte fordi det var mye fokus på lus i media 
 Kjøpte i tilfelle vi får lus i framtiden Annet
     
9.  Er prisen på apotekenes lusemidler så høy at dere har latt være eller vurdert å la være  
 å behandle med denne typen middel? 
      Har ikke brukt slikt middel                Ja                Nei                Vet ikke

10.  Angi om dere mener følgende påstand er riktig eller gal  Riktig Galt        Vet ikke
 
 Hodelus kan hoppe: ...............................................................................................
 Hodelus kan overleve i flere dager på klær eller møbler: .....................................
 Hodelus kryper fra hode til hode ved nærkontakt: ................................................
 Personer som får lus begynner alltid raskt å klø i hodet: ......................................
 Hodelus vil overleve vanlig hårvask med sjampo:................................................
 Noen lusemidler dreper alle luseeggene: ..............................................................
 Kun personer som har hodelus skal behandles med lusemiddel: ..........................
 Hjemmet må rengjøres grundig ved funn av hodelus: ..........................................
 Hodelus kan spres fra kjæledyr eller husdyr: ........................................................ 
 Hodelus spres lett via puter, møbler, kosedyr og klær: .........................................
 Lusemiddelbehandling må gjøres 2 ganger med 8-10 dagers mellomrom: ..........
 Personer med hodelus som ikke behandles, kan smitte andre gjentatte ganger: ...


