
Ta inte hem va gglö ss 

Inför resan  
1. Vägglöss kan inte ta sig igenom plast. Packa därför kläder och andra saker i 

plastpåsar.  
2. Ta med ficklampa och förstoringsglas så att du kan kontrollera om det finns vägglöss 

där du ska bo.  
 

Under resan  
1. Ställ ditt bagage i badrummet eller lägg hela väskan i en plastsäck. Undersök sedan 

om det finns spår efter vägglöss i rummet. Det kan till exempel vara små svarta 
fläckar från vägglusens spillning under sängen eller skal från vägglusen efter att den 
ömsat skinn. 90 procent av vägglössen finns i och runt sängen.  

2. Lyft upp överkastet och undersök lakan, madrassens sömmar och andra skrymslen i 
sängen. Titta även under sängen om du kommer åt.  

3. Hittar du en vägglus eller spillning från vägglöss bör du genast byta rum.  
4. Lägg aldrig resväskor, kläder eller skor nära sängen.  
5. Packa inte upp dina kläder. Låt dem ligga kvar i resväskan.  
6. Lägg tillbaka de kläder du använt i din väska, helst i en plastpåse.  
 

När du kommer hem från resan  
1. Tvätta alltid alla kläder som du har haft med dig.  
2. Ställ inte resväskan i sovrummet. Placera den helst utomhus i ett förråd eller på 

balkongen, eller i en plastsäck i din lägenhet.  
 

Om du misstänker att du fått hem vägglöss i väskan  
1. Frys eller värmebehandla ditt bagage. Vägglöss dör vid +55 grader och bör 

behandlas med värme i minst en timme.  
2. Tvätta allt som tål det i 60 grader och torka sedan tvätten i torktumlare och/eller 

torkskåp.  
3. Frys in de saker som du inte kan tvätta i en plastpåse i minst tre dagar.  
4. Dammsug resväskan, lägg sedan dammsugarpåsen i en väl försluten plastpåse och 

kasta den omgående.  
 

Kontakta Hyresvärden om du fått vägglöss i lägenheten  
Om du misstänker att du har fått in skadedjur i din lägenhet kontaktar du din hyresvärd 
omedelbart. De utför då en inspektion och en eventuell sanering.  


