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Målgruppe

Medarbejdere i Visitation, Hjælpemiddel, pleje- (både privat og
kommunal leverandør), trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg

Formål

At forebygge spredning af væggelus

Mål

At forekomst af væggelus håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere
At borgere og medarbejdere oplever at smitteforebyggelse håndteres professionelt

Instruks

Diagnosen

Ansvar

Væggelus er en tæge, på 5-10 mm. Væggelus
gemmer sig om dagen, og kommer frem om natten
for at suge blod - primært fra mennesker, men
også fra dyr.
Voksne væggelus kan overleve mindst et år uden blod.
Væggelus gemmer sig ofte nær seng, i revner og sprækker, bag
tapetet, i møbler – specielt seng og madras, polstrede stole samt i
gardiner, garderobeskab, kufferter og tøj. Væggelus flytter sig ved
at kravle. Den vandrer langs rør og installationer, og kan tilbagelægge 100 meter på en nat.
Hunnen lægger 4 - 5 æg om dagen. I alt op til 200 ved >10° C
Diagnosen stilles ved identifikation af bid (se
foto)
Symptomer:
Ca. 10 % har ingen symptomer
Ca. 90 % oplever moderat til voldsomme gener
som f.eks:
• Kraftig svien og kløe
• Allergiske reaktioner i huden
• Sekundære sårinfektioner
• Søvnløshed

Nærmeste leder i Hjemmeplejen/ Centerleder på ældrecentrene, er ansvarlige for planlægning af skadedyrsbekæmpelse,
rengøring, desinfektion, anvendelse af værnemidler og information
til personalet.
På ældrecentrene:
Serviceafdelingen kontakter skadedyrsfirma og er ansvarlig for de
praktiske opgaver i forbindelse med dette
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Hygiejnenetværkspersonen informeres om situationen
Borger har krav på tavshedspligt, men må ikke forhindre personalet i at overholde de hygiejniske forholdsregler
På ældrecentrene opsættes opslag inden for døren til den enkelte
bolig: ”Her skal følges særlige hygiejniske forholdsregler. Yderligere information ved henvendelse til personalet”.
Dokumentation Borgeren kan visiteres til ydelsen ” hygiejniske forholdsregler”.
Dokumenteres under ”Overblik og særlige opmærksomhedsskemaer” Se dokumentationspraksis
Bekæmpelse

Skal starte hurtigst muligt.
I lejeboliger er der pligt til at melde forekomsten af væggelus til
udlejer. Udlejer har pligt til at bekæmpe væggelusene.
I øvrige boliger, er det borgerens ansvar, og borgeren der afholder udgiften. På ældrecentrene sender boligselskabet regningen
til borgeren.
Det anbefales at tilkalde et professionelt firma, som er organiseret
i Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer i Danmark: Se medlemsliste på: https://www.skadedyrsbranchen.dk/
Der kan anvendes forskellige former for gift, og bekæmpelsen skal
evt. gentages flere gange. Firmaets anvisninger følges.
Inden bekæmpelse bør der ryddes der grundigt op og støvsuges
• Affald emballeres i lufttætte plastposer og affaldssæk. Kasseres
derefter med almindelig dagrenovation
• Personlige effekter lægges i lufttæt pose
Væggelus er følsomme for varmebehandling; Tøj, dyne og pude
vaskes over 60° C. Ikke vaskbart kan varmebehandles ved 50
grader i to timer.
Væggelus er følsomme for kulde; fx opbevaring i fryser ved ÷ 18° C
i 48 timer
Hjemmeplejen
Berendsen: Ingen supplerende forholdsregler
Trasbo A/S: Tøjet sorteres efter vasketemperatur, og lægges i
vandopløselige geleposer
Ældrecentrene
• Vasketøj til institutionsvask: Ingen supplerende forholdsregler
• Vasketøj internt: Tøjsækken skal mærkes ”Skal vaskes separat”
Rengøring foretages med almindelige rengøringsmidler samt desinfektion (ethanol)

Værnemidler

Værnemidler
Der anvendes handsker og engangs-overtrækskittel i forbindelse
med pleje, oprydning og rengøring. Når boligen forlades, kan det,
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som en ekstra sikkerhed, anbefales at efterse samt børste/ ryste
sit tøj.
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