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1. Lägenheten inspekteras. Saneringsfirman måste få tillträde till berörda lägenheter. 

 

2. Saneringsfirman går igenom de förberedelser som krävs av hyresgästen för att en 

värmebehandling ska kunna påbörjas. Anhöriga och medarbetarna i verksamheten 

samarbetar om de lösningar som krävs. 

 

3. Antalet dagar som behandlingen tar styrs av antal kvadratmeter och lägenhetens 

planlösning, även graden av vägglusaktivitet kan spela in.  

 

4. Hyresgästen och verksamheten löser sedan tillsammans ett evakueringsboende för 

perioden lägenheten ska värmas. Detta kräver samarbete hyresgäst, anhörig, 

personal, saneringsfirma och fastighetsbolag.  

 

5. Det är viktigt att inga föremål eller kläder alls följer med hyresgästen till 

evakueringslägenheten. Det omfattar också rullator, rullstol, käpp och skor – alla 

föremål måste stanna i den gamla lägenheten. Inför evakuering ska kläder som ska 

användas i den tillfälliga bostaden tvättas eller köras i torktumlare/värmeskåp 

under minst en timme. Ta hänsyn till klädernas tvättråd så att de inte förstörs. Lägg 

kläderna i nyinköpta sopsäckar och förslut dem ordentligt. Öppna inte sopsäckarna 

förrän de är i den tillfälliga bostaden.  

 

6. Allt som är angripet av vägglöss bör värmesaneras, för att kunna bli av med 

problemet. Kärntemperaturen i madrasser och möbler är minst 52 grader. Det kan 

innebära att temperaturen i rummet är upp till 80 grader. Är det så att något 

värmekänsligt är fullt med vägglöss tas särskilda beslut om det.  

 

Föremål som inte bör värmebehandlas:  Elektronik, levande växter/blommor, 

tryckbehållare (sprayflaskor, parfymer etc), stearinljus, tändare/tändstickor, 

oljemålningar, musikinstrument, krämer och salvor, flaskor med alkohol, andra 

brandfarliga föremål och vätskor. Föremål som hyresgästen är särskilt rädd om  

 

                                                                                                         Var god vänd!                 

 



 

 

 

 

bör placeras i ett rum som inte ska behandlas med värme (exempelvis badrummet). 

Var noga med att kontrollera föremålen så att det inte finns vägglöss i dem. Annars 

så tar man in alla vägglöss i en ”säker zon” och sedan bara fortsätter problemen. 

 

7. Saneringsfirman lägger ut en kiselbehandling både innan och efter själva 

värmebehandlingen.  

 

8. En omfattande värmesanering kan innebära att viss återställning kan krävas efter 

en värmebehandling som kan skapa ett antal dagars fördröjning innan återflytt är 

möjlig. 

 

 
 

• Tvätta alla lösa textilier, kuddar, täcken, lakan, filtar m m. Det som är färdigtvättat ska 

därefter förpackas i nya sopsäckar som inte varit i bostaden och som försluts ordentligt. 

Sopsäckarna förvaras helst i badrummet eller på uteplats/balkong. 

• Alla sängar och madrasser måste ställas på högkant så att undersidan av sängen är synlig 

och lättillgänglig. 

• Alla möbler ska vara framdragna minst 30 cm från väggen i de rum som ska behandlas. 

• Töm alla skåp och lådor i de rum som ska behandlas. Tvätta och förvara textilier enligt 

punkt 1. 

• Sära på böcker och öppna upp dem så att värmen kan tränga in. Stapla inte böcker 

ovanpå varandra. 

• Ta ned väggfasta hyllor från väggarna och låt dem ligga kvar i rummet. 

• Inaktivera brandlarm och sprinklers i samband med värmebehandlingen. 

 

 

 

 

  


