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Ny undersökning om utbredningen av löss: 
Varannan svensk barnfamilj har haft huvudlöss 
 
Varannan barnfamilj har någon gång drabbats av huvudlöss. 
Två av tre småbarnsföräldrar känner någon annan som drabbats. 
Det framgår av en ny undersökning om utbredningen av huvudlöss i Sverige. 
 
Varje år drabbas tusentals svenskar av huvudlöss. Allra störst spridning har lössen i början 
av terminerna i skolor och förskolor då skol- och dagisbarn sprider lössen till varandra och 
därefter till övriga familjemedlemmar. 
 
– Undersökningen visar att lusplågan tillhör barnfamiljernas vardag. Under höstterminen ser 
förekomsten ut att ha varit minst lika stor som vanligt och vi förväntar oss en ny invasion nu 
i början av vårterminen, säger Holger von Fircks, medicinsk chef, Norden på Meda. 
 
Under november månad 2010 genomfördes på Medas uppdrag en enkätundersökning med 
syfte att få en bild av huvudlössens utbredning i landet. Resultatet visar att varannan 
svensk barnfamilj, eller 49 procent, någon gång drabbats av huvudlöss, varav 12 procent 
under den senaste tolvmånadersperioden. 
 
Av de som drabbats har 62 procent haft huvudlöss en gång, 21 procent två gånger och 8 
procent tre gånger. 
 
Av de tillfrågade småbarnsföräldrarna uppger 27 procent, eller mer än var fjärde förälder, 
att de själva någon gång drabbats av huvudlöss, varav 7 procent under den senaste 
tolvmånadersperioden. 
 
Två av tre föräldrar, 66 procent, uppger att de känner någon som haft huvudlöss, varav 22 
procent under den senaste tolvmånadersperioden. 
 
Undersökningen bygger på 500 intervjuer med respondenter med barn mellan 2 och 12 år 
och genomfördes 10–22 november 2010. Undersökningen är utförd av K2 Analys och 
Norstats webbpanel, med slumpmässigt rekryterade respondenter. 
 
Meda saluför nu marknadens första förebyggande medel mot löss, Linicin Prevent Spray, 
som säljs på apotek över hela landet. I produktserien Linicin ingår också två preparat som 
behandlar huvudlöss, Linicin 15 min Solution och Linicin 10 min Schampoo. Mer 
information: www.linicin.se. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Holger von Fircks, medicinsk chef, Norden, Meda. Telefon: 0767–67 48 54. E-post: hvf@meda.se. 
 


