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Inledning  
 
De senaste 15 åren har vägglusen, Cimex lectularius, blivit vanligare i världen och i 
Sverige. Vägglusen är en insekt och inte släkt med flatlus, huvudlus eller klädlus. Den 
lever i mörka utrymmen som till exempel väggspringor men kan även följa med i 
bagage under en resa. Vägglusen lever av att suga blod från människor. Det finns 
inget stöd för att den sprider smitta. 
 
Då det kan uppstå problem med vägglöss i vård- och omsorgslokaler är det av stor 
vikt att chefer och medarbetare inom dessa verksamheter känner till vad som behöver 
utföras vid misstanke om eller vid konstaterad förekomst. 

Detta dokument kan vara vägledande för chefer och personal inom vård och omsorg, 
men även inom andra typer av verksamhetsformer i kommunen, vid framtagande av 
lokala rutiner. 
 
 
 
 
 
 
Ursprungsdokumentet är framtaget av arbetsgrupp, på uppdrag och godkänd av Centrala 
Hygienkommittén (CHK), tidigare Stockholms läns landsting. Dokumentet administreras och 
tillhandahålls av Vårdhygien Stockholm.  
 
I denna version (2.0) har följande ändrats; felaktiga länkar har bytts ut, text har korrigerats 
(instruktioner och bilagor), förtydligande instruktioner vid åtgärdshantering i kapitel 1 och 3.  
Nya tillagda instruktioner: torktumla i hög värme efter tvätt av kläder (s. 5, s. 6 och s. 9), om lus hittas 
på patienten (s. 6), fynd av en lus är tillräckligt för att påbörja åtgärder (s. 7), vid misstanke om att 
personals arbetsryggsäck eller väska kan innehålla vägglus (s. 11). 
 
Arbetsgrupp för denna revidering har varit: 
 
Annica Myhr Ahron– Medicinskt ansvarig sjuksköterska, representant RKHK 
Christina Stamm – Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm 
Eva Östblom – Chefläkare, Södersjukhuset 
Johan Höijer – Förvaltningsstrateg, Locum  
Vania Ramírez-León – Medicinskt sakkunnig, SLSO 
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1. Förebyggande åtgärder i öppen- och slutenvård samt i 
särskilt boende  
 

• Informera patienter om att endast ta med nödvändiga tillhörigheter vid 
inskrivning på sjukhus eller vistelse på korttidsboende.  

• Var alltid observant på patientens tillhörigheter vid inskrivning i slutenvård 
och vid flytt till särskilt boende. Vid flytt till särskilt boende bör möbler, tavlor, 
böcker, textilier, hjälpmedel med mera inspekteras. Titta efter små svarta 
fläckar (lusavföring).  

• Förvara patientens tillhörigheter i förslutna plastpåsar om patientens 
tillhörigheter tas om hand vid inskrivning i slutenvården.  

• Utför daglig rengöring och desinfektion och slutstädning enligt dokumentet 
Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD).  

• Slutstädning omfattar även sängskåp, vägghängda sängar, extrasängar med 
madrasser. 

• Följsamhet till städrutin, rengöring och desinfektion samt tillämpning av 
basala hygienrutiner ökar möjligheten till tidig upptäckt av vägglöss. 
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2. Åtgärder vid misstanke- eller information om förekomst av 
vägglöss i patientens hem 

2.1. Öppenvårdsbesök 
Vid undersökning då patienten ombeds klä av sig;  

• Använd lakan eller skyddspapper där patient sitter eller ligger.  
• Lägg patientens kläder i en plastpåse och förslut den. Ge patienten rena 

patientkläder, om behov och möjlighet finns. 
• Lägg även övriga tillhörigheter såsom väska, ytterkläder, skor, böcker i 

försluten plastpåse.  
• Inspektera patientens hud om relevant för patientens diagnos. Leta efter bett. 
• Om lus hittas; Uppmana patienten eller dennes anhöriga, att informera 

patientens fastighetsägare. 
• Om lus hittas på patienten; se sidan 6. 

2.2. Slutenvård, korttidsboende eller inflyttning till särskilt boende  
 
• Låt patienten duscha och tvätta håret. Förse patienten med rena kläder. Lägg 

patientens använda kläder i plastpåse och förslut påsen. Om inte möjlighet finns 
för ombyte, tvätta patientens kläder i minst 60o C, torktumla i hög värme cirka 50 
minuter. 

a. Vid misstanke om lusinfestation i patientens hem;  
• Inspektera patientens tillhörigheter. Om fynd av (misstänkt) vägglus;  

o Plocka upp och lägg den i provrör med skruvkork eller burk med lock. 
Lämnas till saneringsfirman för att säkerställa att det är vägglus. 

b. Vid känd lusinfestation i patientens hem;  
• Undvik att ta in föremål som inte kan förvaras i försluten plastpåse. 
• Be närstående att ta kontakt med enhet för att göra upp om förhållningsregler 

kring besök. 
• Vid inflyttning till särskilt boende;  

o Flytta inte med möbler, hjälpmedel, medicinteknisk utrustning innan 
saneringsfirman gett klartecken.  
 

• Hantera cirkulationstvätt; arbetskläder, patientkläder, sängkläder i enlighet 
med tvättleverantörens instruktioner.  
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Textilias rekommendationer:  

o Lägg all smittförande tvätt (sängkläder, patientkläder) i en 
upplösningsbar plastsäck eller genomskinlig, vanlig plastsäck 
och förslut.  

o Lägg därefter i en gul tvättsäck.  
o Placera kundnamn utanpå tvättsäcken och skicka till tvätteri.  
o Väl försluten gäller samma uppsamling och transport som 

vanlig tvätt.  
 

• På enheter som själva ansvarar för tvätt:  
o Tvätta textilier som inte ingår i tvättcirkulation i minst 60o C på normalt 

eller förlängt program.  
o Torktumla i hög värme, cirka 50 minuter. 
o Smutstvätt förvaras i försluten plastsäck.  
o Tvätta patientens tvätt separat. Kasta därefter den tomma plastsäcken 

genast i brännbart avfall och förslut avfallspåsen. 
 

• Lägg avfall i plastsäckar som försluts. 
• Städa enligt vanlig rutin. 
• Utför daglig rengöring och desinfektion och slutstädning enligt dokumentet 

Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD).  
 

Om lus hittas i tillhörigheter:  
• Plocka upp och lägg den i provrör med skruvkork eller burk med lock. Lämnas 

till saneringsfirman. 
 

• Om vägglöss har upptäckts i patientens tillhörigheter eller om det på annat 
sätt framkommer att det kan finnas vägglöss i patientens bostad: uppmana 
patienten eller dennes närstående att informera sin fastighetsägare. 

Om lus hittas på patienten: 
• Plocka upp och lägg i sterilt provrör/burk utan tillsats. Stäng ordentligt. Skicka 

provet enligt lokala ordinarie rutiner till Karolinska Universitetslaboratoriet, 
Klinisk Mikrobiologi (parasitdiagnostik). Remiss Mikrobiologi. Vid frågor 
kontakta kundservice. Telefon må-fred: 08-517 719 99. 
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3. Åtgärder vid konstaterad förekomst av vägglöss i vårdlokal 
eller särskilt boende 
Observera att det räcker med enstaka fynd av lus för att påbörja åtgärder. Åtgärderna är 
inte listade i den ordning de bör vidtas. Flera av åtgärderna kan behöva vidtas samtidigt. 

3.1. Allmänna åtgärder vid fynd av vägglöss i lokaler 
• Kontakta omgående närmaste ansvarig chef. Behörig chef informerar 

fastighetsägaren och kommer överens med denne om vem som kontaktar 
saneringsfirma. Chefen ansvarar för fortlöpande kontakt med denna. 

• Saneringsfirman avgör i samråd med verksamhet och fastighetsägare vilka 
åtgärder som behöver sättas in.  

• Observera att saneringsfirman beroende på val av saneringsmetod kan 
rekommendera andra städrutiner än de vanliga. Vid frågor i dessa fall 
kontakta Vårdhygien. 

• Stäm av med saneringsfirma om val av saneringsmetod för olika föremål, 
klädesplagg eller övriga tillhörigheter. 

• Överväg i samråd med saneringsfirma i vilken omfattning patienter och 
personal bör informeras. Erbjud skriftlig information (se bilaga).  

• Om möjligt, bekräfta misstanke om vägglöss genom att plocka upp 1–2 
vägglöss om sådana påträffas. Förvara dem lämpligast i ett provrör med 
skruvkork eller burk med lock. Överlämnas till saneringsfirma eller skickas till 
mikrobiologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset (se sidan 6). 
 

3.2. Patientrelaterade åtgärder vid fynd av vägglöss i lokaler  

a. Öppenvård 
• Tag ställning till i vilken omfattning patienter och besökande bör informeras.  

Erbjud skriftlig information (se bilaga). 
• Diskutera med saneringsfirma om behov av skoskydd.  
• Rekommendera att väskor och dylikt ej ställs på golvet. 
• Begränsa så långt det är möjligt personliga tillhörigheter. 

 
b. Slutenvård, korttidsvård eller särskilt boende 

• Förse patienten med rena kläder - patientkläder i slutenvården.  
• Patienten bör inte använda egna skor förrän sanering/tvätt av skorna skett. 

Erbjud plasttofflor som tål tvätt i 60oC. 
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• Förvara patientens kläder och tillhörigheter i en id-märkt försluten plastsäck. 
• Inspektera patientens hud om vägglöss hittats i lokaler. Leta efter bett.  
• I de fall där patienter använder egna kläder ska om möjligt patientens privata 

kläder, privata tillhörigheter inklusive skor saneras/tvättas. 
• Torka av patientens elektroniska utrustning (mobiltelefoner, läsbara plattor 

etc.) med ytdesinfektionsmedel avsedd för ändamålet. Var observant på fodral, 
etui etc. 

• Hantera hjälpmedel (rollator, rullstol m.m.) enligt instruktion från 
saneringsfirman.  

• Informera besökande om förekomst av vägglöss och instruera dem enligt 
rutiner som är överenskomna med saneringsfirma. Erbjud dem skriftlig 
information. 

 
3.3. Städ och avfall 

• Använd i första hand patientbunden städutrustning. Om städvagn 
används: Lämna vagnen utanför rummet.  

• Använd engångsmoppar och dukar, minst en mopp och duk per rum, 
släng engångsmaterialet på en gång i plastpåse och förslut och lägg i 
sopsäcken. 

• Om dammsugare används; ta ur påsen efter avslutad städning och lägg 
den i en plastpåse som försluts. Lägg därefter i sopsäck. Glöm inte att 
rengöra dammsugaren efter avslutad städning. 

• Förslut genast sopsäcken när den är full. Pressa inte ur luft ur 
plastpåsar eller sopsäckar. 

• Vid slutet sopsystem kan soporna slängas direkt i sopnedkastet. Finns 
sopstört med kärl nedanför så ska inte soporna slängas i störten. Släng 
säcken direkt i komprimatorn eller containern. 

 
3.4. Hantering av textilier 

• Om vagn för rena textilier används; Ta inte in vagnen på rummet, låt 
den stå ute i korridoren. 

• Använd plastförkläde vid bäddning av sängar eller annan hantering av 
textilier.  

• Släng plastförklädet efter användning i plastpåse som försluts. Lägg 
därefter i sopsäck.
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• Vik ihop textilierna utan att virvla upp och hantera smutstvätten i 

rummet.  
 

För cirkulationstvätt: Hantera tvätten i enlighet med tvättleverantörens 
instruktioner. Till exempel: 

• Lägg smutstvätten i upplösningsbar plastpåse eller vanlig plastsäck 
och förslut. Lägg därefter påsen i gul tvättsäck och förslut med 
buntband. Märk säcken med kundnamn. 

• Transportera säckarna till ett förvaringsutrymme för tvätt, i väntan på 
transport till tvätteri. 
 

För enheter som själva ansvarar för tvätt:  
• Tvätta textilier som inte ingår i tvättcirkulation i minst 60o C och 

torktumla på hög värme i cirka 50 minuter. 
• Smutstvätt förvaras i försluten plastsäck.  

 
• Tvätta textilier från rum som saneras separat från övrig tvätt. Kasta 

därefter den tomma plastsäcken genast i brännbart avfall och förslut 
avfallspåsen 

3.5. Flytt av patient till annan enhet 

• Följ saneringsfirmans instruktioner vid flytt av patient från enhet där vägglöss 
misstänks eller konstaterats till enhet som inte har vägglöss. 

• Lämnande enhet rapporterar vidtagna åtgärder och eventuell förekomst av 
vägglöss. 

• Bädda rent i sängen innan patienten överförs med sängtransport till annan 
enhet.   

• Lägg ett lakan över rullstol, bårvagn eller sätet vid transport i fordon. Gäller 
om patienten flyttar i egna kläder och/eller har med sig tillhörigheter som inte 
är sanerade. 
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4. Åtgärder för medarbetare vid misstänkt eller konstaterad 
förekomst av vägglöss i vårdlokal eller särskilt boende 
 
Tillämpa alltid basala hygienrutiner. 
 

4.1. Förebyggande dagliga åtgärder 
• Byt arbetskläder varje dag. Lägg använda arbetskläder direkt i tvättsäck. 
• Förvara inte privata kläder tillsammans med arbetskläder. 

 

4.2. Åtgärder i de fall där vägglöss misstänks eller konstaterats 
• Byt om till arbetskläder vid ankomst till arbetsplatsen. Förvara privata kläder i 

skåp i omklädningsrum. 
• Använd om möjligt metallskåp för förvaring av privata kläder och 

tillhörigheter alternativt förvara dem i en plastpåse och förslut den. 
• Använd skor som enbart finns på arbetsplatsen. Byt skor när du lämnar 

arbetsplatsen. Diskutera med saneringsfirma om behov av skoskydd. 
• Förvara arbetsskorna i en försluten plastpåse.  
• Ta inte med personliga tillhörigheter till arbetsplatsen eller 

omklädningsrummet. Ta inte med dig väskan in på arbetsplatsen. 
• Lägg lakan/överdrag på stoppade sittmöbler, byt dem dagligen. 
• Byt om till privata kläder och skor när du lämnar arbetsplatsen. Lägg dina 

arbetskläder i tvättsäck enligt lokal rutin. Lägg arbetsskor i plastpåse och 
förslut den. 
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5. Åtgärder vid arbete hos patient med vägglöss i hemmet – 
misstanke eller konstaterad förekomst 
 

• Begränsa antalet privata tillhörigheter som du tar med in i patientens hem. 
• Använd skoskydd. 
• Förbered genom att ta fram föremål som behövs för patientbesöket. Lägg 

därefter väska, ryggsäck eller utrustning i plastpåse och förslut.  
• Placera inte väska, ryggsäck eller utrustning på golvet eller i sängen. Undvik 

även att placera föremål under sängen. 
• Förslut allt använt engångsmaterial i en plastpåse. Släng i sopkärl/soptunna 

utanför bostaden. 
• Sitt om möjligt inte på stoppade möbler. Lägg plast över sittplatsen om behov 

uppstår.  
 

Att tänka på när du lämnar patienten 
• Ta av skoskydden, lägg dem i medhavd plastpåse som försluts och kastas 

snarast, exempelvis i sopkärl/soptunna utomhus. 
• Om misstanke finns att väska eller ryggsäck kan hysa vägglus efter arbete hos 

patient. Överväg att sanera alternativt att kassera väskan/ryggsäcken. Placera 
väskan/ryggsäcken i stängd plastpåse vid färd till arbetsplats. Sanera utomhus. 
Kontakta och följ saneringsfirmas instruktioner. 
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Definitioner 
 

 
Desinfektionsmedel 

Medel avsett för desinfektion/smittrening av ytor i lokaler, på 
medicinteknisk utrustning och inredning m.m. 

 
Lusinfestation 

 
Lusangrepp 

 
Patient 

Avser alla personer som vårdas i sluten-, öppen-, korttidsvård 
och i särskilt boende 

 
Personal 

 
Avser alla yrkeskategorier inkl. studenter och praktikanter 

 
Saneringsfirma 

 
Skadedjursbekämpare 

 
Slutstädning 

Städning i samband med att en patient byter vårdplats eller 
skrivs ut. Inkluderar bl.a. patientnära ytor och hygienrum 

 
Smittförande 

Kan medföra smittrisk t.ex. kraftigt förorenad med 
kroppsvätskor 

 
Särskilt boende  

Behovsprövat boende (korttidsvård, heldygnsomsorg, 
servicehus)  
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Bakgrund 
 
De senaste åren har vägglusen (Cimex lectularius) eller skinnbaggen, återigen börjat 
bli ett problem i världen. I Sverige bekämpades vägglusen kraftigt under 1940-talet 
och tillsammans med en bättre boendestandard minskade problemen. Från 1950-
talet och fram till idag så har vägglöss inte varit något stort bekymmer. I takt med att 
vägglusen har utvecklat resistens mot moderna bekämpningsmedel kombinerat med 
ett ökat resande sprids nu vägglössen globalt.  
 
Vägglusen är cirka 4–5 mm stor (som en äppelkärna), platt utan vingar och lever av 
att suga blod. Som nykläckt är den genomskinlig och när den sugit blod blir den 
rödbrun. Honan lägger 1–5 ägg om dagen. Efter 1–2 veckor kläcks äggen och 
vägglusen kan börja suga blod direkt.  
 
Vägglusen aktiveras i mörkret av kroppsvärme, utandningsluft och dofter. Den 
angriper både människor och husdjur inklusive fåglar. I brist på föda kan den gå i 
dvala och överleva utan mat i upp till ett år. Vägglusen är mycket svår att upptäcka 
eftersom den gömmer sig i till exempel, sängar, stoppade möbler, nattduksbord, 
tavelramar, textilier, rullstolar, elektronisk utrustning, bakom golvlister, tapeter eller 
i böcker.  
 
Den håller sig oftast nära sängen i en radie på 2,5 meter. Tecken på dess närvaro kan 
vara blodfläckar på lakanen, små svarta prickar runt madrassens hörn eller runt 
sängbotten. Även skalrester kan hittas då den ömsar skal. 

Vad vi vet idag så sprider vägglusen inga sjukdomar men bettet kan orsaka kliande 
utslag som ofta kan ses direkt. Det kan också dröja upp till 10–12 dagar innan bettet 
syns.   
 

Vägglus (Cimex lectularius) 4–5 mm. 
Källa: Anticimex.  Fotograf: Lennart Falk. 
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Tidig upptäckt är viktigt eftersom det är svårt att bli av med vägglöss som etablerat 
sig. Sanering ska alltid utföras av professionell skadedjursbekämpare som anlitas av 
fastighetsägaren. Kemisk bekämpning är den vanligaste metoden. Det finns 
alternativa metoder såsom värmebehandling och frysbehandling. Tidsaspekten kan 
vara några dagar upp till månader beroende på scenario och skada. Evakuering under 
den tiden kan bli nödvändig. 
 
Ansvar 
Fastighetsägaren är enligt miljöbalken skyldig att förebygga, kontrollera och vid 
behov åtgärda förekomst av skadedjur.  

När det gäller ohyra ska hyresgästen genast anmäla förekomsten av ohyra till 
hyresvärden så snart hyresgästen upptäcker ohyran (24 § hyreslagen). Gör 
hyresgästen inte det så kan det utgöra grund för förverkande av hyresavtalet, enligt 
42 § 5 p hyreslagen. Hyresgästen kan också bli ansvarig för skada som hyresvärden 
lider till följd av att värden förblir okunnig om förekomsten.  

Såväl hyresvärd som hyresgäst bör snarast anmäla skadan till sitt försäkringsbolag 
för att inte försitta möjligheten att få eventuell ersättning från sin försäkring.  
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Bilaga 1. 
 
   

Informationsbrev till patienter 

Till dig som har vårdats på enhet  

…………………………………………………………… 
 
Du har nyligen vårdats hos oss på enhet …………………………………. 
Efter att du skrivits ut från avdelningen har vi upptäckt vägglöss i 
lokalen. 
 
Risken för att våra patienter och besökare får med vägglöss hem är 
inte stor men den kan inte uteslutas.  
 
Eftersom det är viktigt med tidig upptäckt av eventuell spridning 
informerar vi dig på detta sätt.  
 
Bifogat finner du information om vägglöss och hur de bekämpas. Vi 
ber dig att läsa igenom materialet noggrant.  
 
Vi beklagar det eventuella merarbete/obehag som detta medför.  
 
Om du har frågor som rör detta, välkommen att ringa på telefon:   
 
……………………………………………….. 
 
Vänligen 
 
 
………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  
 

 
 

  
 

Bilaga 2. 

 

Information till andra vårdgivare som tar 
emot patienter från drabbad vårdinrättning 

Till dig som övertar vården av patient som vårdats 
på ………………………………………………………………….. 
med anledning av förekomst av vägglöss på 
vårdavdelning 
 
Nyligen uppdagades det att vi har fått in vägglöss i lokalerna. Vi har nu 
genomfört sanering av de drabbade rummen och angränsande lokaler samt 
vidtagit övriga åtgärder för att hindra vidare spridning. 
 
Det är viktigt att veta att vägglöss inte sprids med personer utan med 
klädesplagg och tillhörigheter. Spridning går att undvika ganska enkelt om 
man känner till problemet på ett tidigt stadium och förvarar lösa föremål i 
förslutna plastpåsar. Våra patienter har också informerats om detta.  
 
Vi vill på detta sätt uppmärksamma er på att vi har detta problem men att 
risk för ytterligare spridning inom våra egna lokaler bedöms som mycket 
liten. Risken för spridning till andra är väldigt liten. 
  
Innan överföring till annan vårdgivare får patienten rena sjukhuskläder. 
Eventuella personliga tillhörigheter förvaras i slutna plastpåsar, om de inte 
innan flytt har kunnat tvättas i minst 60 grader. 
 
Vi bifogar allmän information om vägglöss.  
 
Om du har frågor som rör detta, välkommen att kontakta ……………………….. 
på telefon ………..-……………………………… 
 
 
Vänligen 
 
………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

  
 

Bilaga 3. 
 

Fakta om vägglöss 
 

Korta fakta om vägglusen/skinnbaggen 
 
Vägglusen är inte farlig 
Vägglusen är cirka 4–5 millimeter lång, gul, röd eller mörkbrun 
(transparent som nykläckt). Den har inga vingar och är nästan helt platt. 
Lusen är nattaktiv och har en livslängd på cirka 1 år. Deras extrema 
överlevnadsförmåga gör att de kan gå i dvala samt överleva upp till 18 
månader utan mat. De sprider inga sjukdomar, men bett orsakar utslag och 
klåda. Det kan ta 10–12 dagar innan du ser bettet som ser ut som ett 
myggbett. Lössen är svåra att bekämpa om de väl har fått fäste. Från 1999 
har förekomsten av vägglöss ökat kraftigt i hela världen. Det är framför allt 
det ökade resandet som bidrar till den ökade spridningen. 
 
Hur ser jag tecken på vägglöss? 
Lössen finns oftast inom en 2,5 meters radie från sängen, eftersom de 
behöver människoblod för att föröka sig. Man kan hitta blodfläckar och 
svarta små avföringsfläckar på sänglakanen eller i miljön runt sängen. 
Lössen släpper av sig ett skal vid ömsning. Det är krävande för den som 
drabbas. Ju längre lössen funnits i en lägenhet, desto svårare är det att få 
bort dem. 
 
Hur får jag bort vägglössen? 
Du kan inte göra det själv. Ta hjälp av ett saneringsföretag som i sin tur 
använder gas, värme eller kemikalier för att bekämpa vägglössen. Vilken 
metod man väljer beror på omständigheterna. 
 
Allmänna råd: 

• Ställ inte väskor under eller nära sängen, till exempel vid 
hotellvistelse. Lössen kan följa med i väskan. 

• Tvätta och torktumla kläderna direkt efter en resa/vistelse till 
platser/avdelningar/verksamheter där vägglöss förekommer. Glöm 
inte gå igenom väskan. 

• Kontrollera även böcker, tidningar, fodral till elektronisk utrustning 
såsom mobiltelefon, surfplatta. 

• Upprätthåll bra städrutiner (dammsugning). 
• Agera direkt vid minsta misstanke om förekomst.  

 
 
Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. 
 
Om jag misstänker att det är vägglöss i mitt hem? 
Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska ha skadedjursförsäkring. Hör 
med dem hur man går tillväga. Villaägare får kolla sitt eget  



  

  
 

 
 

  
 

 
försäkringsskydd. Det finns försäkringsbolag som tagit bort just 
vägglussanering från försäkringsskyddet. Region Stockholm står inte för 
vare sig undersökningar eller saneringar i patienters eller personalens egna 
hem. 
 
Samhällsproblem – inte individproblem 
Antalet vägglussaneringar har ökat i Stockholm vilket beror på att antal fall 
av vägglöss ökat de senaste 15 åren. En anledning är att vi reser mer. En 
annan är att vi köper allt mer kläder och möbler på second hand. Risken att 
medarbetare/besökare får med dem hem är inte stor, men den kan inte 
uteslutas. 
 
Källa: Anticimex, Nomor, Rentokil 
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