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Skadedjur 
 

Syfte 

Att snabbt kunna hantera problem med skadedjur 

Omfattning 

Rutinen beskriver åtgärder som omfattar sanering mot skadeinsekter (ex 

vägglöss)/skadedjur samt gnagare och andra träskadeinsekter samt sent upp-

täckt dödsfall. 

Ansvarsfördelning 

Fastighetsförvaltare upprättar en skadeanmälan till Nomors kundtjänst på 

telefon:0771-122 300 på vardagar mellan 08.00-17.00 eller dygnet runt via 

e-mail: order@nomor.se 

Skadeanmälan kan även ske direkt via leverantörens hemsida www.nomor.se 

 

Beskrivning arbetsgång 
 

Vägglöss 
Vägglusen gömmer sig gärna i alltifrån sängar till soffor, tavelramar, gardi-

ner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare. Andra ställen den kan finnas 

på är bakom golvlister och lösa tapeter eller i förvaringsaskar och böcker. En 

tom vägglus är genomskinlig och blir rödbrun när den sugit blod. I brist på 

föda kan den gå i dvala i upp till ett år. Då är den inte tjockare än ett kredit-

kort och är svår att upptäcka.  

 

En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig krypande. Den orsa-

kar ingen spridning av smitta. Vägglöss dör 

• Vid maskintvätt minst 60°C. 

• Vid kemtvätt. 

• I torkskåp 50°C i 30 minuter eller i torktumlare 

• Efter djupfrysning i en vecka 

 

 

Arbetsgång 

 Det sprutas ett medel vid golvlisterna och i sängen (sängens ben och 

underrede). Detta medel skall verka i 5-6 veckor. Så sängen får inte 

flyttas från rummet under den tiden (märk säng).   

 Medlet som är långtidsverkande är vattenlösligt, vilket innebär att man 

inte får våtmoppa mot golvlisterna.  

 Sängen får naturligtvis rengöras, men är det inget spill mot sängens ben 

och underrede så ska man vara försiktig med rengöring av dessa detaljer. 

http://www.nomor.se/
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 Vid saneringen så innebär det att rummet blir avstängt i minst ett dygn 

innan man kan släppa in nya patienter i rummet. 

 Det är nattaktiva skinnbaggar och de är inte aktiva om man har lyset på. 

 Men kommer det in patienter där det finns någon misstanke om vägglöss 

så skall alla kläder, skor, väskor sättas in i dubbla plastpåsar. 

 Man kan inte alltid se på patienterna om de blivit bitna, vilket innebär att 

en kontroll av patientens hud inte är riktigt säker.  

 

 

Vård av patient med misstänkta eller bekräftade vägglöss i 
hemmet 
Vägglöss bärs inte på kroppen och patienten i sig utgör därför ingen smitt-

risk och kan därför samvårdas med andra. Vid stark misstanke eller vetskap 

om att en person har vägglöss i hemmet ska följande åtgärder vidtas då 

denne har personlig kontakt med sjukvården. 

 

Vårdrum 
Patienten kan samvårdas om tillståndet i övrigt medger det. 

 

Personal 

 Basala hygienrutiner 

 

Patient 

 Ge patienten rena kläder. 

 
Kläder och tillhörigheter 

 Alla tillhörigheter som personen har med sig som väska, ytterkläder 

eller annat ska läggas i plastsäck som försluts. 

 
Sjukvårdstextil och avfall 

 Cirkulationstextilier hanteras som vanlig tvätt.  

 Textilier som inte tvättas centralt ska tvättas i minst 60°C 

 Avfall hanteras som vanligt avfall 

 

Daglig städning 

 Daglig städning enligt vanlig städrutin 

 

Slutstädning 

Slutstädning säng om kortare vårdtid (gäller alla sängar i rummet) 

 Tvätta madrassöverdrag (heltäckande) i 60 °C efter hemgång. 

 Om sängen inte har heltäckande madrassöverdrag: kassera madras-

sen. 

 Rengör sängramen noga med ångtvätt.  
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 Vintertid (-18 °C) kan sängen ställas utomhus i 7 dagar. 

 Alternativt kan värmesanering ske via Anticimex (uppvärmning 60 

°C.) 

Vid längre vårdtid innan smittan uppdagas eller vid misstanke på 
vägglöss i vårdlokalen, kontakta vårdhygien för diskussion. 

 


