
Pasientinformasjon: Flatlus 

1. Navn på sykdommen 
Flatlus eller pedikulosis (Pthirus pubis) 
 
2. Kort beskrivelse av sykdommen 
Flatlus er en av tre lusearter som kan leve på mennesker (de to andre er hodelus og 
kroppslus). Den lever hovedsakelig i de grove kroppshårene rundt kjønnsorganer og under 
armene, men kan feste seg til alle slags kroppshår. Den overføres ved samleie eller annen 
nær kroppskontakt.  
 
3. Hva skjer i kroppen? 
Lus er 2‐3 millimeter store insekter som verken kan fly eller hoppe. Lus får næring ved å suge 
blod.  
 
4. Hvilke symptomer har sykdommen? 

Flatlus gir plagsom kløe, men det er harmløst. Det kan imidlertid bli betennelse eller eksem i 

et bitt hvis du klør på det. Kløen som oppstår noen uker etter smitte skyldes en allergisk 
reaksjon på bittene. Flatlusenes bitt fremkaller små millimeter store røde prikker, som ofte 
blir blålige etter et par timer. 
 
5. Hva forårsaker sykdommen? 
Flatlus overføres vanligvis ved seksuelt samvær mellom voksne. Flatlus kan også overføres 
ved kroppskontakt med barn, med håndklær, sengetøy og klær, men dette er mindre vanlig. 
Hygiene har ingen betydning for lusene, da blod, som de lever av, alltid vil være til stede, 
uansett hvor ren man er. 
 
6. Hvordan stilles diagnosen? 
Flatlus kan påvises ved nøye undersøkelse, evt. ved å se etter lus og egg på hårstråene med 
forstørrelsesglass. Eggene festes til hårstråene tett inntil huden, langt nede mot hårroten 
som "perler på en snor". Man kan ofte se små røde prikker og kloremerker i huden. 
 
7. Hvordan behandles sykdommen? 
Alle personer med påvist lus skal ha behandling med et lusemiddel. Permetrin (Nix) fås 
reseptfritt på apoteket. Følg bruksanvisningen nøye. Behandling med permetrin gjentas ved 
behov. All kroppsbehåret hud nedenfor halsen, og et evt. skjegg, skal behandles. Lus på 
øyevipper eller øyebryn fjernes med pinsett og det kan brukes vaselin på øyelokkskanten to 
til flere ganger daglig i 7‐10 dager. Sengetøy og klær vaskes ved 60 grader. Klær eller annet 
som ikke tåler slik vask kan legges i fryseren natten over. Uten kroppskontakt dør lus i løpet 
av 1‐2 døgn. Lus dør ikke av såpe og sjampo. Behandlingseffekt bør vurderes med 
forstørrelsesglass. Levende lus dagen etter behandling tyder på behandlingssvikt. Noen lus 
er motstandsdyktige mot permetrin, og man bør oppsøke lege ved funn av levende lus 
dagen etter Nix‐behandling. 
 
8. Hvordan er forløpet? 
Når det oppdages lus hos en person er det viktig at mulige smittekontakter blir undersøkt. 
For å unngå ny smitte bør alle med påvist lus behandles samtidig. Dersom en person har fått 



påvist flatlus bør det også testes for andre seksuelt overførbare infeksjoner, da man kan ha 
blitt smittet med mer enn en infeksjon. 
 
 
 
Les mer om flatlus her: 
 
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/flatlus 
https://fhi.no/ml/skadedyr/lus/fakta-om-flatlus/ 
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flatlus 
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