
Så bekämpar vi  
vägglöss tillsammans



För att lyckas med sanering av en bostad är det 
viktigt med samarbete mellan skadedjurssanerare, 
hyresgäster, personalen i boendet (verksamheten) 
och fastighetsägaren. 

Vid misstanke om att skadedjuret finns i fast-
igheten, kontakta genast Micasa Fastigheters 
kundtjänst, 08-508 360 01. Hyresgästen/verk-
samheten är enligt hyreslagen skyldig att 
anmäla misstänkta skadedjur i bostaden. Mi-
casa Fastigheter kontaktar sedan skadedjurs-
firman som gör en inspektion. Om vägglöss 
konstateras startar saneringen omedelbart.

Eftersom vägglusen kan leva i över ett år 
utan föda, är saneringen en kombination av 
åtgärder. Inspektion och rengöring är två 
viktiga delar. Ett antal olika tekniker an-
vänds vid sanering:
• Ett långtidsverkande preparat sprutas 

utmed listerna och på sängbotten i lägen-
heten. Saneringen kan få upprepas under 
flera månader.

• Små kristaller av kisel strös ut på golvet 
och skär sönder vägglössens vaxlager så 
att de torkar ut. 

• Rummet och/eller angripna föremål be-
handlas med värme.

För att en sanering ska bli så framgångsrik som 
möjligt är det av största vikt att samtliga inblan-
dade följer skadedjursfirmans  instruktioner.

Sanering av lägenheter
Skadedjursfirman går igenom de rutiner som 
måste följas inför saneringen. De kan även 
tillhandahålla utbildning till verksamheten i 
förebyggande syfte.

Evakuering
Vid sanering av lägenhet måste hyresgästen 
evakueras. Det är viktigt att inga föremål eller 

Så upptäcker du vägglöss
Vägglusen kan endast krypa. Spridning 
sker ofta genom att den följer med föremål 
från en plats till en annan. Exempelvis i 
resväskan från semestern, en handväska 
eller en rullator som flyttas mellan bostäder.

Den är aktiv på natten och gömmer sig 
på dagen. Den håller gärna till i, eller i 
närheten av, hyresgästens säng. Vägglusen 
biter oftast på handleder, hals- eller fotled. 
Betten kan klia.

Ett tecken på vägglöss är deras avföring som 
ser ut som små, svarta prickar. Leta därför 
efter mörka fläckar i sängens alla vinklar och 
vrår, och efter döda vägglöss. Större kolonier 
kan avge en något mjölkig lukt.

Det är inte känt att vägglöss orsakar 
sjukdomar i Sverige.

kläder alls följer med hyresgästen till evakue-
ringslägenheten. Det omfattar också rullator, 
rullstol, käpp och skor – alla föremål måste 
stanna i den gamla lägenheten. 

Inför evakuering ska kläder som ska använ-
das i den tillfälliga bostaden tvättas eller 
köras i torktumlare/värmeskåp under minst 
en timme. Temperaturen bör vara minst 60 
grader för bäst effekt. Ta hänsyn till kläder-
nas tvättråd så att de inte förstörs. Lägg klä-
derna i nyinköpta sopsäckar och förslut dem 
ordentligt. Öppna inte sopsäckarna förrän de 
är i den tillfälliga bostaden. 

Förekomsten av vägglöss har ökat kraftigt de senaste åren. Man tror 
att det beror på det ökande resandet och att människor får med sig 
vägglöss hem i bagaget. Det är idag ett av de vanligare skadedjurs-
problemen.  



Checklista inför värmebehandling
1 Tvätta alla lösa textilier, kuddar, täcken, 

lakan, filtar m m. Det som är färdigtvät-
tat ska därefter förpackas i nya sopsäckar 
som inte varit i bostaden och som försluts 
ordentligt. Sopsäckarna förvaras helst i 
badrummet eller på uteplats/balkong.

2 Alla sängar och madrasser måste ställas 
på högkant så att undersidan av sängen är 
synlig och lättillgänglig.

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

4 Töm alla skåp och lådor i de rum som ska 
behandlas. Tvätta och förvara textilier 
enligt punkt 1.

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

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

7 Inaktivera brandlarm och sprinklers i 
samband med värmebehandlingen.  
OBS! Avstängning måste beställas 24 tim-
mar före behandlingstillfället via Micasas 
kundtjänst 08-508 360 01.

Föremål som inte bör värmebehandlas
•	 Elektronik
•	 Levande	växter/

blommor
•	 Tryckbehållare	(spray

flaskor,	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 bör placeras i ett rum som inte ska be-
handlas med värme (exempelvis badrum-
met). Var noga med att kontrollera föremå-
len så att det inte finns vägglöss i dem. 

Efter utförd behandling
I de fall som värmebehandlingen komplette-
ras med en sanering med bekämpningsmedel 
får inte det behandlade utrymmet beträdas 
inom fyra timmar efter slutförd behand-
ling. Barn under tre år, gravida, husdjur 
och allergiker får inte beträda utrymmet 
inom 24 timmar efter slutförd behandling. 
Skadedjurs tekniker informerar om vad som 
gäller i samband med behandlingen.

Eventuellt kiselpulver som har lagts ut 
 utmed golvlister ska ligga kvar tre veckor 
efter värmebehandlingen. Det går bra att 
dammsuga kring pulvret.

Tips för att undvika vägglöss
•	 Ta	inte	med	något	från	miljöstuga,	grov

sopsrum	eller	saker	som	står	i	korridor	
/källare

•	 Var	uppmärksam	vid	resa.	Låt	kläderna	vara	
kvar	i	resväskan	i	t	ex	hotellrummet	och	leta	
efter	spår	av	vägglöss	vid	framförallt	sängen

•	 Vid	hemkomst	ställ	först	resväskan	utom
hus,	exempelvis	på	balkongen.	Tvätta	alla	
kläder

•	 Extra	uppmärksamhet	bör	ges	för	boende	
och	tillhörigheter	som	besöker	eller	flyttas	
mellan	avdelningar	eller	andra	verksamheter	
där	problem	med	vägglöss	förekommit

Fastighetsägarens skyldigheter:
Det är fastighetsägarens ansvar att se till 
att problem med vägglöss åtgärdas så fort 
det är möjligt. Enligt miljöbalken ska fastig-
hetsägaren ha egenkontroll. Det  innebär att 
förekomsten av skadedjur ska förebyggas, 
 kontrolleras och vid behov åtgärdas. I sitt 
egenkontrollprogram ska fastighetsägaren 
ha rutiner för detta. 

Hyresgästens skyldigheter:
• En hyresgäst får inte ta in möbler eller 

annat i lägenheten om det finns eller miss-
tänks finnas ohyra i sakerna.

• En hyresgäst måste genast anmäla till 
hyresvärden om ohyra upptäcks.

• En hyresgäst är skyldig att tåla inskränk-
ningar i  nyttjanderätten när ohyra ska 
utrotas.

• En hyresgäst som själv är ansvarig för 
ohyra har inte rätt till ersättning från 
 Micasa Fastigheter.

• En hyresgäst ska följa skadedjursfirmans 
instruktioner till fullo.

• En hyresgäst som av vårdslöshet orsakar 
ohyra kan  förlora hyresrätten. Samma sak 
gäller om hyresgästen inte anmäler och 
ohyra sprids.



Micasa Fastigheter  
i Stockholm AB
– en del av Stockholm stad G
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