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Sammanfattning 

Över hela världen anses huvudlusen (Pediculus humanus capitis) vara den vanligaste 

ektoparasiten hos människa. I Sverige säljs det ca 100 000 förpackningar med 

avlusningsmedel varje år, så problemet är uppenbart. Resistensutveckling hos huvudlöss tros 

vara en viktig orsak till ökningen av dessa parasiter. I maj 2010 kom Läkemedelsverket ut 

med nya behandlingsrekommendationer där medicintekniska produkter är förstahandsval. 

Malation respektive permetrin ligger på en tredje respektive fjärdeplats i denna 

rekommendation. Ivermektin är ett annat medel som har använts bland annat mot skabb men 

även som massbehandlingar i områden med låg socioekonomisk status. 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av dimetikon, malation, permetrin och 

ivermektin som behandling mot huvudlöss. 

Effekten av behandling av huvudlöss varierar mellan olika preparat. Andelen lusfria efter  

1-2 behandlingar med dimetikon varierade mellan 60-97 %. För malation och permetrin 

varierade behandlingsutfallet mellan 33-85% respektive 12-67 %. Ivermektin visade sig vara 

mest effektiv (95 %) då det gavs som en oral dos på 400 µg/kg kroppsvikt. Effekten i 

samtliga studier mättes genom att bedöma hur många individer som var lusfria efter 

behandlingen. 

 

Slutsatsen i detta arbete är att inget av de behandlingsalternativ som lyfts fram visar på 

hundraprocentig effektivitet. Den varierade effekten av malation och permetrin orsakas 

sannolikt av en ojämnt geografisk utbredd resistensutveckling runt om i världen. Dimetikon 

är ett bra alternativ då risken för resistensutveckling anses som låg och den har en god effekt 

mot huvudlöss.  Ivermektin kan vara ett alternativ vid svårbehandlade fall av huvudlöss men 

bör användas med försiktighet då redan resistensutveckling har påträffats hos skabb. 
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ABSTRACT 

All over the world head lice (Pediculus humanus capitis) are considered to be the 

most common ectoparasite among humans. Earlier studies show that the prevalence 

in Europe is between 1-20 %. About 100 000 anti-lice drug packages are sold in 

Sweden annually. The problem is obvious.  

The head lice´s life cycle is divided into three phases; egg, nymph and adult. It takes 

about 16 days for an egg to grow into full-grown lice. The full-grown female lives 

about 30 days and lays about 5-10 eggs/day.  

Characteristic symptoms of head lice infections is often itching and scratching 

around the neck. The most effective way to diagnose head lice is to use a fine-

toothed comb.  

Drug resistance developed towards the commonly used anti lice preparations is 

believed to be an important cause of the increase in number of infected people.  

In May 2010 the Medical Product Agency in Sweden launched new treatment 

recommendations where medical products are recommended as first line treatment. 

Malathion is third and Permethrin is fourth line treatment alternatives. Ivermectin has 

been used as a preparation against scabies and in treatment of numerous people for 

head lice in areas with low socioeconomic status.  

The aim of this study was to investigate the effect of Dimeticone, Malathion, 

Permethrin and Ivermectin in the treatment of head lice.  

A literature study was chosen. A search strategy was applied to find suitable articles 

in the database PubMed. Six articles were evaluated to give an answer to my research 

question.   

The pharmacological effect of the studied anti lice preparations varied.  Dimeticone 

in higher concentration was the most effective drug. Malathion and Permethrin also 

showed varying result in different studies. Their effectiveness was lower compared 

to Dimeticone. Ivermectin as 400 µg/kg oral dose, was the most effective treatment 

alternative against head lice.  

The conclusion of this study was that none of the treatment alternatives studied, gave 

100% eradication rate of head lice. The various effectiveness of Malathion and 

Permethrin is probably due to an uneven geographical spread of resistance, and that 

the studies were conducted during a one to seven year period. Dimeticone was 

showed to be a good alternative. So far the risk of development of drug resistance 

towards Dimeticone is considered low. Ivermectin is considered as a last line option 

for treatment of multiresistant head lice and scabies.   
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Kalmar. Arbetet utfördes under första delen av vårterminen 2014 och omfattar 15 

högskolepoäng, vilket motsvarar C -nivå. 

 

Ett stort tack vill jag ge till min familj som har trott på mig och uppmuntrat mig 

under hela utbildningen.   

Ett extra tack vill jag ge min svärmor Pia som under denna tid har varit som ett 

bollplank för mig, många idéer har studsat fram och tillbaka här. 

 

Jag vill också tacka min handledare Christer Berg för vägledning och feedback under 

arbetets gång.  

 

 

Kalmar, 2014-03-17 

 

Linda Hermansson Albien 

 

  



4 

 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT ................................................................................................................. 2 

FÖRORD ..................................................................................................................... 3 

INTRODUKTION ....................................................................................................... 6 

Förekomst ................................................................................................................. 6 

Livscykel .................................................................................................................. 6 

Symtom .................................................................................................................... 7 

Diagnostik ................................................................................................................ 8 

Resistensutveckling .................................................................................................. 8 

Behandling ................................................................................................................ 8 

Olika preparat ........................................................................................................... 9 

SYFTE ....................................................................................................................... 11 

METOD ..................................................................................................................... 11 

RESULTAT ............................................................................................................... 12 

Studie 1 ................................................................................................................... 12 

Syfte ................................................................................................................... 12 

Material och metod ............................................................................................ 12 

Resultat ............................................................................................................... 13 

Studie 2 ................................................................................................................... 14 

Syfte ................................................................................................................... 14 

Material och metod ............................................................................................ 14 

Resultat ............................................................................................................... 15 

Studie 3 ................................................................................................................... 16 

Syfte ................................................................................................................... 16 

Material och metod ............................................................................................ 16 

Resultat ............................................................................................................... 17 

Studie 4 ................................................................................................................... 17 

Syfte ................................................................................................................... 17 

Material och metod ............................................................................................ 17 

Resultat ............................................................................................................... 18 



5 

Studie5 .................................................................................................................... 18 

Syfte ................................................................................................................... 18 

Material och metod ............................................................................................ 19 

Resultat ............................................................................................................... 19 

Studie 6 ................................................................................................................... 20 

Syfte ................................................................................................................... 20 

Material och metod ............................................................................................ 20 

Resultat ............................................................................................................... 21 

Sammanfattning av studier ..................................................................................... 22 

DISKUSSION ............................................................................................................ 25 

REFERENSLISTA .................................................................................................... 29 

 

  



6 

INTRODUKTION 

 

 

Förekomst 
 

 

Angrepp av huvudlöss går över alla geografiska och sociala gräns (1). Över hela 

världen anses huvudlusen (Pediculus humanus capitis) vara den vanligaste 

ektoparasiten hos människan (2). I USA uppskattas att 6-12 miljoner personer 

drabbas av huvudlöss varje år (3). Den årliga kostnaden för huvudlöss i USA ligger 

omkring 1 miljard dollar (4). Tidigare studier visar att prevalensen i Europa ligger 

mellan 1-20 %. Under den senaste tiden har prevalensen för huvudlöss ökat globalt.  

Orsaken till detta tros vara den stora användningen av neurotoxiska lusmedel och den 

ökade resistensutvecklingen (5). Några säkra siffror på incidensen av huvudlöss i 

Sverige finns inte, men det säljs över 100 000 förpackningar lusmedel varje år, så 

problemet är uppenbart (6).  

 

 

 

Livscykel 
 

 

Huvudlössens livscykel delas in i tre olika faser- ägg, nymf och vuxen, se figur 1 (4). 

Livscykeln startar då den vuxna honan lägger ägg. En hona lever i ca 30 dagar och 

lägger mellan 5-10 ägg per dag. Vid parning lagras spermierna i en speciell liten säck 

som fungerar som en lagringsplats. Den mogna oocyten befruktas i äggledaren och i 

anslutning till äggledarna sitter det körtlar som producerar ett limliknande sekret som 

töms ut tillsammans med den befruktade oocyten. Då honan lägger ägg utsöndrar hon 

först lite av det limliknande sekretet på hårstrået och sedan lägger hon ägget som då 

också är täckt av sekret. Denna process tar ca 16 sekunder. Äggen läggs oftast 1 cm 

från hårbotten och är bruna och lite ovalformade, ca 0,8 mm långa (7). Ägget kläcks 

efter 7 dagar och har då blivit en nymf. Nymfen genomgår sedan tre stadier där den 

växer och utvecklas till en vuxen lus (5). Nymfen suger blod från hårbotten på sin 

värd (människan) och efter ca 9 dygn har den blivit en fullvuxen lus, ca 2-3 mm lång 

(8). Under ett dygn suger en vuxen lus blod från huvudet på en människa 4-5 gånger 

(9). Den vuxna lusen kan leva upp till 30 dagar på en människa, men däremot klarar 

den sig inte mer än 48 timmar utan sin värd (4). Utanför hårbotten torkar lusen 

snabbt ut och är oförmögen att förflytta sig och smitta andra (10). 
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Figur 1 Livscykeln för huvudlöss; ägg, nymf och vuxen (11). 
 

 

 

Symtom 
 

 

De vanligaste symtomen vid huvudlöss är klåda, framför allt hos barn. Rodnad 

och/eller infekterade rivsår i nacken är vanliga symtom. Även om en person är 

drabbad av huvudlöss så är det inte säkert att några symtom ses. Det är vanligt att 

vuxna inte får några symtom. Äggen ses oftast i nacken eller i områdena kring 

öronen på människor. Klådan orsakas av lusens saliv, som den sprutar in när den 

suger blod från hårbotten på människor. Klådan i sin tur kan leda till sönderrivna 

lusbett, och de kan bli såriga och infekterade (1). Hur varje person reagerar på lusens 

saliv är individuellt och det som tros ligga bakom är individens immunkänslighet och 

tolerans (1).  
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Diagnostik 

 

 

Diagnosen kan definitivt ställas då levande krypande löss kan ses i håret. Huvudlöss 

försöker att undvika ljus och kan krypa mycket snabbt, detta kan göra att de kan vara 

svåra att upptäcka (1). Det mest effektiva sättet att diagnostisera huvudlöss är att 

använda en fintandad luskam. Genom att blöta håret och använda balsam underlättas 

kamningen och diagnostiken, balsam gör att lössen sitter stilla (12),(1). En fullvuxen 

lus är lätt att se med blotta ögat, medan nymfer kan vara svårare att upptäcka (5). Att 

använda en extra lampa och/eller ett förstoringsglas underlättar vid genomgång av 

det urkammade materialet. Det är relativt lätt att skilja på mjäll och lusägg då mjäll 

är lätt att blåsa bort medan lusäggen sitter som klistrade längs hårstrået (4). 

 

 

 

Resistensutveckling 

 

 

Resistensutvecklingen mot insektsdödande lusmedel anses vara en viktig faktor 

bakom ökningen av huvudlöss. Då användningen av lusmedel har ökat så har 

selektionstrycket ökat och huvudlössen har visat resistens mot en del medel i många 

delar av världen (13, 14). Det är framförallt resistens mot permetrin och malation 

som har rapporterats (2). Några av de mekanismer som kan orsaka resistens är: en 

förändring av acetylkolinesteras, förändrade spänningsstyrda Na
+
- kanaler eller 

knockdown resistens (kdr) (13).  

 

 

 

Behandling 
 

 

I maj 2010 gjorde Läkemedelsverket i Sverige en uppdatering av då gällande 

behandlingsrekommendationer för huvudlöss. Skälen för uppdateringen var en 

begränsad tillgänglighet på effektiva läkemedel mot huvudlöss, och senare tids 

resistensutveckling, som även sågs i Sverige (6). Läkemedelsverket (2010) skriver: 

”hörnstenarna vid behandling av huvudlöss är noggrann och utförlig information 

och diagnostik samt väl genomförd behandling och kontaktspårning". Vid 

behandling av huvudlöss ska endast de med levande huvudlöss behandlas och inom 

en familj bör alla med levande huvudlöss behandlas samtidigt. Läkemedelsverkets 

nya behandlingsrekommendationer är följande: 

 I första hand medicintekniska produkter; dimetikon, växtoljor och luskam 

 I andra hand en kombination av bensylbensoat och disulfiram 

 I tredje hand malation som kutan lösning 

 I fjärde hand malation eller permetrin som schampo (6). 
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Aporna plockar löss från varandras päls med hjälp av sina händer, detta gjorde också 

människan till att börja med. Mycket tidigt utvecklades sedan luskammen som än 

idag anses som en viktig del i lusbehandlingen. Nackdelen med kammen är att äggen 

som är fastklistrade på hårstrået inte avlägsnas med hjälp av luskamen (15). 

 

Olika preparat 

 

 

Dimetikon är en polydimethylsiloxan (se figur2) och klassas som en syntetisk 

silikonoljeprodukt. Silikon är en oorganisk polymer som byggs av kedjor av kisel 

och syre (16). Molekylens längd kan variera och det är längden på kedjan som avgör 

dess vikt och viskositet(5). Verkningsmekanismen för dimetikon är omdiskuterad 

(17). En teori som några författare har är att dimetikon med en låg ytspänning lätt 

kan täcka ytor, den täcker då lusen och går in och täpper igen lusens andningsvägar 

(5). Andra författare menar att dimetikon förhindrar vattenavdunstning vilket leder 

till att gastrointestinalkanalen brister hos de löss som nyligen har ätit (17). En del 

studier har visat att biverkningar som lättare hud- respektive ögonirritation kan 

förekomma vid användning av dimetikon (17).  

 

 

Figur 2 Strukturformeln för polydimetylsiloxan (18).  

 

Malation är en neurotoxisk organisk fosforsyraester (se figur 3) som binder 

irreversibelt till acetylkolinesteras (13). Acetylkolinesteras bryter ner 

signalsubstansen acetylkolin som finns i synapserna mellan nerver och muskler (19). 

Detta leder till spastisk paralys och död för lusen (17). Hur lusen har utvecklat 

resistens mot malation är fortfarande inte helt klarlagt. Malation absorberas via 

huden hos människan till en viss grad. Däggdjur inklusive människan har däremot en 

effektivare metabolism av malation och därför ses sällan några toxiska effekter (17). 
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Figur 3 Strukturformeln för malation (20). 

 

Permetrin har varit registrerat som lusmedel sedan 1970(13). Det är en pyretroid som 

är ett syntetiskt pyretrinderivat (se figur 4). Pyretriner extraheras från växten 

Chrysanthemum-cinerariaefolium och klassas som neurotoxiska ämnen (17). De 

modifierar spänningsstyrda Na
+
- kanaler och håller dem öppna under längre perioder 

än normalt vilket leder till spastisk paralys och död av lusen. Resistensutvecklingen 

mot permetrin tros mest vara kopplad till knockdown-resistens. Tre stycken 

punktmutationer har setts i genen för Na
+ 

- kanalernas α-subenhet (2). När det gäller 

biverkningar är det framför allt lokal irritation som har rapporterats. Permetrin 

absorberas till en viss grad över huden men metaboliseras snabbt till inaktiva 

metaboliter som sedan utsöndras via urinen (17).  

 

 

Figur 4 Strukturformeln för permetrin (21). 

 

Ivermektin är ett läkemedel som används mot parasiter hos djur och tillhör gruppen 

makrocykliska laktoner (se figur 5). Ryggradslösa djur har glutamatreglerade 

kloridjonkanaler i sina nerv- och muskelceller och det är till de som ivermektin 

binder. Genom en hyperpolarisering av nerv- och muskelceller, som beror på ökad 

permeabilitet för kloridjoner över cellmembranen, leder det till paralys och död för 

parasiten. Hos däggdjur förekommer ej glutamatreglerade kloridjonkanaler och 

därför har makrocykliska laktoner god säkerhetsmarginal (22). Ivermektin har 

använts som massbehandling mot huvudlöss i områden med låg socioekonomisk 

status. Studier har visat att ivermektin har effekt på huvudlöss både då det ges 

peroralt och även när det används som en lokalbehandling (17). 
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Figur 5 Strukturformel för ivermektin (23). 
 

 

 

SYFTE 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av dimetikon, malation, permetrin 

och ivermektin som behandling mot huvudlöss. 

 

 

 

METOD 
 

 

Detta arbete utgjordes av en litteraturstudie. Tidigare publicerade artiklar granskades 

och evaluerades. Artiklarna identifierades genom sökning i Pubmed med hjälp av 

MeSH- termer. Först gjordes en sökning på ”lice” som MeSH-term, där valdes sedan 

”lice infestation” som adderades till sökningen i PubMed. Sökningen begränsades 

genom att välja randomiserade kliniska studier, inte äldre än 5 år och utförda på 

människor, antal träffar blev då 15 stycken. Av dessa 15 valdes fyra studier ut, studie 

3-6 i detta arbete. Genom att lägga till sökordet ”dimeticone” till tidigare sökning 

och ändra till max 10 år gamla studier så erhölls 5 träffar. Dessa granskades och två 

valdes ut, studie 1-2 i detta arbete. Sökningen pågick under perioden 20131206-

20140211. 
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RESULTAT 
 

 

Studie 1 
 

 

A highly efficacious pediculicide based on dimeticone: Randomized observer blinded 

comparative trial (24). 

 

 

 

Syfte  

 

 

Syftet med ovan studie var att jämföra två produkter och se vilken produkt som var 

mest effektiv som behandling mot huvudlöss. De två produkter som jämfördes 

innehöll 92 % dimetikon respektive 1 % permetrin. 

 

 

 

Material och metod 

 

 

Studien var en randomiserad, kontrollerad, enkelblind klinisk studie. Deltagarna 

rekryterades från ett samhälle i Brasilien där huvudlöss var mycket vanliga, 

prevalens > 40 %. De som inkluderades i studien var barn mellan 5-15 år gamla och 

som hade huvudlöss. Varje barn undersöktes visuellt av en sjuksköterska. 

Undersökningen avbröts efter tre minuter eller när mer än 25 levande löss 

lokaliserats. Barnen var tvungna att ha minst en eller flera levande löss för att 

inkluderas och delades in i två grupper beroende på antal levande huvudlöss. För att 

minska risken för återsmitta förflyttades de inkluderade barnen under nio dagar till 

en turistort utanför det område där huvudlöss utgjorde en hyperepidemi. Sjuttiotre 

stycken barn randomiserades till att behandlas två gånger med dimetikon med en 

veckas mellanrum och 72 stycken randomiserades till att behandlas två gånger med 

permetrin, även här med en veckas mellanrum. Dimetikon applicerades i torrt hår 

och tvättades ur efter 8 timmar, permetrin applicerades i fuktigt hår och tvättades ur 

efter 30 minuter. Efter varje behandling kammades varje barn med en fintandad 

luskam och om inga levande huvudlöss påträffades ansågs behandlingen som lyckad. 

I studien bedömdes det att om barnen var lusfria efter x antal dagar och det vid nästa 

kamning hittades fullvuxna levande huvudlöss så var de återsmittade.  

Det primära effektmåttet var att se hur många barn som var lusfria efter 1, 6 och 8 

dagar efter avslutad behandling.  
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Resultat 

 

 

Vid dag 2 var det 94,5 % (95 % CI 86,6%-98,5%) som klassades som lusfria i 

dimetikongruppen och i permetringruppen var 66,7% (95 % CI 54,6%- 77,3%, p< 

0,0001) lusfria. Dag 7 var det i dimetikongruppen 64,4 % (95 % CI 53,3%- 75,3%) 

som klassades som lusfria och i permetringruppen 59,7 % (95% CI 47,5%-71,1%, 

p=0,5). När sista kontrollen gjordes vid dag 9 var resultatet i dimetikongruppen 

97,2% (95% CI  90,3%-99,7%) och i permetringruppen 67,6% (95% CI 55,4%- 

78,2%, p<0,0001).  

 

I dimetikongruppen var det vid dag två 4 stycken som fortfarande hade kvar levande 

huvudlöss och vid dag sju 26 stycken. Av de 26 var det 24 stycken som vid dag två 

hade klassats som lusfria, en indikation på återsmitta.  

I permetringruppen var det vid dag två 24 stycken och vid dag sju 29 stycken som 

hade kvar levande huvudlöss och 13 av de 29 hade klassats som lusfria även vid dag 

två.  

Efter dag två och dag nio var effekten av dimetikon signifikant bättre än permetrin 

hos barnen med en låg till medelhög nivå av huvudlössangrepp (tabell I). I gruppen 

med en hög mängd av huvudlöss, och som behandlades med dimetikon, var effekten 

även här hög vid dag två och dag nio. I gruppen som behandlades med permetrin var 

effektiviteten betydligt lägre. Författarnas slutsats var att dimetikon är ett effektivt 

allternativ för behandling mot huvudlöss och risken för resistens är mindre än för 

permetrin. Behandlingseffekten för dimetikon var >97 % även hos barn med många 

huvudlöss.  

Hos 25 personer (34,2%) i dimetikongruppen rapporterades biverkningar, två som 

relaterades till behandlingen (ögonirritation). I permetringruppen var det inga 

biverkningar som relaterades till behandlingen (24).  
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Tabell I Resultatet för dimetikon respektive permetrin vid de olika nivåerna av lusangrepp (24). 

          Dimetikon grupp Permetrin grupp     P Värde  

 Botad/total % (95% CI) Botad/total % (95% CI)   

Lågt eller måttligt angrepp    

Dag 2 37/38 97,4% (86,2%-99,9%) 23/31 74,2% (55,4%-88,1%)  P=0,004  

Dag 7 32/38 84,2% (68,7%-94,0%) 23/31 74,2% (55,4%-88,1%) P=0,3  

Dag 9 36/37 97,3% (85,5%-99,9%) 25/31 80,6% (62,5%-92,5%) P=0,02  

Kraftiga angrepp    

Dag 2 32/35 91,4% (76,9%-98,2%) 25/41 61,0% (44,5%-75,8%)  P=0,002  

Dag 7 15/35 42,9% (26,3%-60,4%) 20/41 48,8% (32,9%-64,9%) P=0,6  

Dag 9 34/35 97,1% (85,1%-99,9%) 23/40 57,5% (40,9%-73,0%) P<0,0001  

    

 

 

 

Studie 2 
 

 

Randomised, Controlled, Assessor Blind Trial Comparing 4 % Dimeticon Lotion 

with 0,5 % Malathion Liquid for Head Louse Infestation (25). 

 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet i denna studie var att jämföra behandlingseffekten av två appliceringar av 4 % 

dimetikonlotion jämfört med 0,5 % malation (en kolinesterashämmare) hos individer 

med huvudlöss. 

 

 

 

Material och metod 

 

 

Studien var en enkelblind, randomiserad, kontrollerad parallellgruppsstudie. Det var 

58 barn och 15 vuxna som randomiserades i studien, 43 stycken randomiserades till 

behandling med dimetikon och 30 till malation. Medelåldern i båda grupperna låg på 
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ca 12 år. I dimetikon gruppen var 79,1% flickor och i malationgruppen utgjorde 

flickor 90,0 %. I båda grupperna hade de flesta deltagarna långt hår, som gick 

nedanför skuldrorna. I dimetikongruppen hade 55 % och i malationgruppen 70 % 

långt hår.  

Båda behandlingarna utfördes i hemmet. En person med tidigare erfarenhet av att 

lokalisera huvudlöss kom hem till de inkluderade deltagarna i studien och avgjorde 

ifall de var smittade med löss, genom att kamma dem med en luskam. Båda 

preparaten applicerades i torrt hår och behandlingen upprepades efter 7 dagar. 

Dimetikon fick verka i 8 timmar eller över natten och malation i 12 timmar eller över 

natten.  De inkluderade kammades igen på dag 9 och dag 14 och om inga löss 

hittades då så klassades behandlingen som lyckad.  

 

 

 

Resultat 

 

 

Resultatet i studien visade att efter två behandlingar med 4 % dimetikon var det  

69,8 % och efter behandling med 0,5 % malation 33,3 % (p<0,01) som klassades 

som lusfria, detta klassades som det primära effektmåttet i studien. Absolut risk 

reduktion (ARR) och Number Needed To Treet (NNT) beräknades till 36,5 % 

respektive 2,73 stycken. NNT-talet tolkas så att om 2,73 patienter behandlas med 

dimetikon i stället för med malation, så förhindras att en person har kvar sina löss. 

Den mest markanta skillnaden i resultatet mellan de båda behandlingarna, sågs i en 

separat grupp hos de som hade tjockt hår. I gruppen som behandlats med 4 % 

dimetikon var det 100 % som blev av med sina löss medan i gruppen som behandlats 

med 0,5 % malation var det bara 14,3 % (p<0,001).  

Slutsatsen som drogs i studien var att 4 % dimetikonlotion är mer effektiv som 

behandling mot huvudlöss än 0,5 % malation.  

Biverkningar sågs hos 5 personer som behandlats med dimetikon (11,6 %) och hos 9 

personer i malationgruppen (30,0 %). Biverkningar som relaterades till 

behandlingarna var klåda och irritation kring huvud och nacke, detta sågs hos två 

personer som hade behandlats med malation.  
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Studie 3 
 

 

Single application of 4 % dimeticone liquid gel versus two applications of 1 % 

permethrin crème rinse for treatment of head louse infestation: a randomized 

controlled trial (26). 

 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att bekräfta en tidigare studies resultat om att en 

engångsbehandling med 4 % dimetikongel är en effektiv behandling mot huvudlöss, 

jämfört med en behandling med 1 % permetrin.  

 

 

 

Material och metod 

 

 

Studien utfördes på ett center i Storbritannien. Det var en öppen, randomiserad, 

kontrollerad studie. De inkluderade rekryterades genom att en speciell utredare 

kammade igenom deras hår med en luskam. Utredaren avgjorde omfattningen av 

lusangreppet enligt följande: hög, medel eller låg. Femtiotvå deltagare ansågs ha en 

låg förekomst av löss, 17 stycken medel och 21 stycken en hög förekomst av löss. 

Det var totalt 90 barn och vuxna som randomiserades i studien. De som inkluderades 

var övervägande kvinnor och mellan 2-45 år, medelåldern var 11,7 år. I 

dimetikongruppen hade 89,3 % hår ner till skuldrorna, eller längre. 61,7 % hade 

tjockt hår. I permetringruppen var det 84,9% som hade långt hår och 53,8 % hade 

tjockt hår. För att minska risken för återsmitta, så behandlades även de som bodde 

tillsammans med deltagarna och som dessutom hade huvudlöss. De inkluderade 

randomiserades i två olika behandlingsgrupper.  

Den ena gruppen behandlades med en flytande gel som innehöll 4 % dimetikon. 

Undersökaren applicerade gelen i torrt hår på försökspersonen, och efter 15 min 

tvättades den ur. Den andra gruppen behandlades med 1 % permetrin. Utredaren 

applicerade preparatet i nytvättat hår på försökspersonerna, och sköljde ur det efter 

10 minuter. Denna grupp genomgick en återbehandling efter 7 dagar. Uppföljning av 

behandlingarna gjordes efter 1, 6, 9 och 14 dagar.  
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Resultat 

 

 

Resultatet visade att efter de två olika behandlingarna var det 26 av 43 (60,5 %) som 

bedömdes vara lusfria i dimetikongruppen. I permetringruppen var 6 av 47 (12,8 %, 

p<0,001) lusfria. ARR beräknades till 47,7% och NNT till 2,1. Om 2,1 personer 

behandlas med dimetikon förhindras att 1 person kommer ha kvar sina huvudlöss. 

Behandlingen med dimetikon visade sig inte bara effektiv mot levande löss utan även 

mot ägg. I dimetikongruppen hittades färre nykläckta nymfer. Resultatet för de två 

olika behandlingarnas effekt att kväva ägg var 74,4 % för dimetikon och 12,8 % för 

permetrin (p<0,001, ARR= 61,6 %).  

Nio personer i permetringruppen och åtta personer i dimetikongruppen visade tecken 

på biverkningar. Det var endast hos två personer som biverkningarna ansågs kunna 

relateras till behandlingarna. Biverkningarna som sågs i permetringruppen var 

rodnad i nacke och i dimetikongruppen torr hud.  

 

 

 

Studie 4 
 

 

A randomised assessor blind, parallel group comparative efficacy trial of three 

products for the treatment of head lice in children- melaleuca oil and lavender oil, 

pyrethrins and piperonylbutoxide, and a “suffocation” product (27). 

 

 

 

Syfte 

 

 

Då det finns många olika preparat mot huvudlöss i Australien så var syftet att 

jämföra effekt och säkerhet hos tre preparat som det säljs mest utav i landet. Ett 

preparat som innehöll melaleucaolja (TeaTree-olja) och lavendelolja, ett som 

verkade via kvävning och ett som innehöll pyretrin och piperonyl/butoxide 

jämfördes.  

 

 

 

Material och metod 

 

 

Studien var en enkelblind, randomiserad, jämförande, parallellgruppsstudie. De som 

inkluderades var mellan 4 och 12 år och skulle ha levande huvudlöss. Totalt var det 

132 deltagare som inkluderades. De randomiserades till en av de tre olika 

behandlingsgrupperna.  
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Behandlingen med Tea Tree-olja och lavendelolja (TTO/LO) och behandlingen med 

en kvävande produkt utfördes totalt tre gånger med en veckas mellanrum, dag 0, 7 

och 14 (dag 0=behandlingsdag).  

Pyretrin och piperonyl/butoxid (P/PB) applicerades två gånger, dag 0 och dag 7.  

Det primära effektmåttet var förekomst av levande huvudlöss en dag efter avslutad 

behandling. Detta gjordes genom luskamning av vått hår.  

 

 

 

Resultat 

 

 

I försöket då TTO/LO jämfördes med P/PB visade resultatet att 41 av 43 (95,3 %) 

som behandlats med TTO/LO var lusfria en dag efter avslutad behandling. 10 av 44 

(22,7 %) som behandlats med P/PB (p<0,0001) var lusfria. ARR beräknades till 

72,62 % och NNT till 1,38 vilket innebär att om 1,38 personer behandlas med Tea 

Tree- olja plus lavendelolja istället för med P/PB förhindras att en person har kvar 

sina huvudlöss. 

Då produkten som verkade på huvudlössen genom kvävning jämfördes med P/PB 

visade resultatet att 40 av 45 (88,8 %) personer var lusfria en dag efter avslutad 

behandling och i P/PB gruppen var det 10 av 44 (22,7%) som var lusfria (p<0,0001) 

ARR beräknades till 66,2 % och NNT till 1,51 stycken. 

I gruppen som behandlats med TTO/LO var de vanligaste biverkningarna sveda, 

klåda och torr hårbotten, det rapporterades hos 8 av 43 personer (18,6 %). Hos fyra 

personer i samma grupp uppkom en rodnad (9,3 %). Det var tre personer (9,7 %) i 

gruppen som behandlats med det kvävande medlet som visade tecken på torr 

hårbotten. I behandlingen med P/PB fick tre personer torr hårbotten (6,8 %) och en 

person (2,3 %) rodnad.  

 

 

 

Studie5 
 

 

Assesment of the safety and efficacy of three concentrations of topical ivermectin 

lotion as a treatment for head lice infestation (28). 

 

 

 

Syfte 

 

 

Studiens syfte var att undersöka tre olika koncentrationer av ivermektin för att 

undersöka dess effekt mot huvudlöss (en så kallad dostitreringsstudie). 
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Material och metod 

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie. De 

inkluderade skulle ha en ålder >6 månader och en vikt på >15 kg. De skulle ha minst 

3 levande huvudlöss och minst 5 lusägg. De inkluderade var övervägande kvinnor 

och det var vanligast med rakt hår, med en medellängd på håret runt 16 cm. 

Förekomsten av lusangrepp indelades i tre grupper; mild (1-5 levande löss), medel 

(6-10 levande löss) och hög (11-20 levande löss). De två grupperna, mild och medel, 

var någorlunda jämt fördelade i de olika behandlingsgrupperna. Totalt var det 78 

försökspersoner som randomiserades till fyra olika grupper: 0,15 % ivermektin, 

0,25% ivermektin, 0,5% ivermektin och placebo. Behandlingen med de olika 

koncentrationerna utfördes på samma sätt. Till att börja med användes 120 ml 

lösning till varje individ. Om mer behövdes så användes ytterligare en flaska på 120 

ml. Verkningstiden var 10 minuter och efter behandling användes en bredtandad kam 

för att minska risken att påverka behandlingsresultatet. Speciellt utbildad personal 

kontrollerade de som behandlats med de olika koncentrationerna efter 2 och 6 

timmar, och på dag 2, 8 och 15 efter behandling. Dag 15 gjordes både en visuell 

undersökning av håret men även en schamponering med ett vanligt schampo, när 

håret sköljdes samlades vattnet in och silades genom en speciell typ av duk. Om inga 

levande löss hittades inom 5 minuter så ansågs behandlingen som lyckad. Eventuella 

biverkningar i form av hudirritation graderades till milda, måttliga eller svåra.  

 

 

 
Resultat 

 

 

Det primära effektmåttet visade att alla tre ivermektinkoncentrationerna hade en 

signifikant högre effekt mot huvudlöss jämfört med placebo (p<0,0091).; 8,7 %, 55,6 

%, 50,0 % och 73,7 % av de inkluderade i; placebo, 0,15 %, 0,25 % respektive 0,5 % 

ivermektingrupperna klassades som lusfria efter behandling. Tabell II visar den 

procentuella skillnaden över antal lyckade behandlingar mellan de olika 

behandlingsgrupperna. ARR mellan placebo och 0,5 % ivermektin beräknades till 65 

% och NNT till 1,53 stycken.  

Totalt var det 22 stycken biverkningar varav 20 klassades som milda och 2 klassades 

som måttliga. Resultatet visade inte på dos-relaterad biverkning. I placebogruppen 

var det 6 deltagare av 23 som rapporterade en mild biverkning.  
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Tabell II  Den procentuella skillnaden i lyckade behandlingar mellan de olika behandlingsgrupperna (28). 

Behandlings 

grupp 

(Ivermectin 

koncentration) 

 

Antal som slutförde 

behandling, n 

Antal (%) som var lusfria 

på dag 15 

P-värde vs. 

placebo
a 

95% CI % 

minskning vs. 

placebo 

0 % (placebo) 23/23 8,7% - - 

0,15 % 18/15 55,6% 0,0034 16-77% 

0,25% 18/18 50,0% 0,0091 11-72% 

0,5% 19/18 73,7% <0,0001 37-93% 
a
Statistiskt test: Två-grupps kontinitet-korrigerat chi-kvadrattest av lika delar (oddskvot=1). 

 

 

 

Studie 6 
 

 

Oral Ivermectin versus Malathion Lotion for Difficult-to-Treat Head lice (29). 

 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att mäta effekten och säkerheten av en oral dos på 400 mg 

ivermektin hos personer med ett svårbehandlat angrepp av huvudlöss.  

 

 

 

Material och metod 

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind kontrollerad studie där behandling med en 

oral dos (400µg/kg) av ivermektin jämfördes med en 0,5 % lotion innehållande 

malation. Studien utfördes vid totalt sju olika center; i USA, Irland, Frankrike och 

Israel. De som inkluderades skulle ha en ålder på över 2 år och en vikt på mer än 15 

kg. De var tvungna att ha levande huvudlöss. För att klassas som svårbehandlat fall 

av huvudlöss skulle de inkluderade ha gjort tidigare behandlingar med andra preparat 

men som då misslyckats. För att studien skulle vara dubbelblind fick alla inkluderade 

tabletter med antingen ivermektin eller cellulosa (fungerade som placebo) och en 

lotion med antingen malation eller isopropanol (placebo). 

Det var totalt 812 patienter som inkluderades i studien, 398 randomiserades till 

ivermektin och 414 till malation. I båda grupperna var kvinnorna överrepresenterade 

och medelåldern var 10 år. Mer än 60 % i båda grupperna hade hår längre än till 

skuldrorna och färre än 12 levande löss vardera.  
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Tabletterna svaldes hela eller krossades åt de patienter som inte klarade av att svälja 

hela tabletter. En speciell undersökare applicerade lotion i torrt hår på patienterna, 

och det fick verka i 10-12 timmar varefter det sedan tvättades ur.  

På dag 2, 8 och 15 kammades alla inkluderade med en luskam och om inga levande 

huvudlöss hittades klassades behandlingen som lyckad. Det primära effektmåttet var 

hur många patienter som var lusfria dag 15 

 

 

 

Resultat 

 

 

Dag 15 var det 378 av 397 patienter (95,2%) som var lusfria i ivermektingruppen och 

i gruppen som behandlats med malation var det 352 av 414 patienter (85,0%). Den 

ARR var 10,2%  (95% CI; 4,6-15,7, p<0,001) och NNT 9,8 patienter (se tabell III). 

 

 
Tabell III Antal individer som ej har levande huvudlöss vid dag 15 i respektive behandlingsgrupp (28, 29). 

Dag efter 

behandling 

Ivermektingrupp 

(N=397) 

Malationgrupp 

(N=414) 

Absolut skillnad 

Procentenheter 

(95% CI) 

P värde* Number Needed 

To Treat 

(95% CI) 

Dag 15. ITT* 378 

(95,2 [92,3-98,1]) 

352 

(85,0 [80,3-89,8]) 

10,2 

(4,6-15,7) 

<0,001 9,8 

(6,4-21,7) 

•ITT= intention-to-treat 

 

 

Vid dag 8 var det färre som hade levande huvudlöss i båda grupperna jämfört med 

dag 15 vilket tyder på återsmitta. 

I ivermektingruppen fick 91 (22,9 %) av försökspersonerna någon form av 

biverkning och 30 (33 %) av dessa ansågs vara relaterade till behandlingen. I 

malation gruppen var det 100 (24,2 %) försökspersoner som fick någon form av 

biverkning och av dessa var det 45 (45 %) som relaterades till behandlingen.  
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Sammanfattning av studier 

 

 

Studie: 1. A highly 

efficacious 

pediculicide 

based on 

dimeticone: 

Randomized 

observer blinded 

comparative trial 

2.Randomised, 

controlled, assessor blind 

trial comparing 4 % 

dimeticon lotion with  

0,5 % malathion liquid 

for head louse infestation 

3. Single 

application of 4% 

dimeticone liquid 

gel versus two 

applications of 1% 

permethrin crème 

rinse for treatment 

of head louse 

infestation: a 

randomized 

controlled trial 

Studiedesign: Randomiserad, 

kontrollerad, 

enkelblind 

klinisk studie 

Randomiserad, 

enkelblind, kontrollerad 

parallellgruppsstudie 

Randomiserad, 

öppen, 

kontrollerad studie 

Syfte: Att jämföra 

effekten av 92 % 

dimetikon och  

1 % permetrin 

vid behandling 

av huvudlöss.  

 

Att jämföra 

behandlingseffekten av 

två appliceringar av 4% 

dimetikonlotion jämfört 

med 0,5% malation hos 

individer med huvudlöss. 

Att stärka en 

tidigare studies 

resultat att en 

engångsbehandling 

med 4 % 

dimetikongel är en 

effektiv 

behandling mot 

huvudlöss, detta 

genom en 

jämförelse med en 

behandling med  

1 % permetrin.  

 

Inkluderade: Barn mellan 5-15 

år som hade 

minst en levande 

huvudlus. 

Medelålder på 12 år. 

Övervägande flickor och 

med ett långt hår 

nedanför skuldrorna. De 

skulle även ha levande 

huvudlöss. 

Ålder 2-45 år, 

medelålder på 12 

är. Övervägande 

kvinnor och med 

ett långt hår 

nedanför 

skuldrorna. Lite 

drygt hälften av de 

inkluderade hade 

ett tjockt hår. 

Primär effekt: Det primära 

effektmåttet var 

att se hur många 

Efter två behandlingar av 

vardera preparat se hur 

många som var lusfria på 

Det primära 

effektmåttet var 

antal lusfria efter 
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som var lusfria 

efter 1,6 och 8 

dagar efter 

avslutat 

behandling.  

 

dag 9 och dag 14 efter 

första behandlingen. 

avslutad 

behandling.  

Resultat: Effekten av 92 % 

dimetikon var 

signifikant högre 

än effekten av  

1 % permetrin. 

4 % dimetikon (69,8 %) 

lotion hade en högre 

effekt jämfört med 0,5 % 

malation (33,3 %). 

Effekten av 4 % 

dimetikon var 

signifikant högre 

än effekten av 1 % 

permetrin. 

 

 

 

Studie 4. A randomised 

assessor blind, 

parallel group 

comparative 

efficacy trial of 

three products for 

the treatment of 

head lice in 

children- 

melaleuca oil and 

lavender oil, 

pyrethrins and 

piperonylbutoxide, 

and a 

“suffocation” 

product. 

 

5. Assessment of the 

safety and efficacy 

of three 

concentrations of 

topical ivermectin 

lotion as a treatment 

for head lice 

infestation. 

6. Oral ivermectin 

versus malathion 

lotion for difficult-

to-treat head lice. 

Studiedesign Randomiserad, 

enkelblind, 

kontrollerad 

parallell- 

gruppstudie. 

Randomiserad, 

dubbelblind 

placebo- 

kontrollerad studie. 

Randomiserad, 

dubbelblind 

kontrollerad studie. 

Syfte Att jämföra 

effekten av en 

kombination av 

melaleucaolja och 

lavendelolja 

(TTO/LO), som 

verkade via 

kvävning och en 

Syftet var att 

undersöka tre olika 

koncentrationer av 

ivermektin för att se 

dess effekt mot 

huvudlöss. 

Syftet med studien 

var att mäta 

effekten och 

säkerheten av en 

oral dos på 400 mg 

ivermektin hos 

personer med ett 

svårbehandlat 
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kombination av 

pyretrin och 

piperonyl/butoxid 

(P/PB). 

angrepp av 

huvudlöss. 

Inklusionskriterier Barn mellan 4 och 

12 år, de skulle ha 

levande huvudlöss. 

Skulle vara mer än 6 

månader gamla, en 

vikt på mer än  

15 kg. Minst fem 

levande huvudlöss 

och minst tre 

gnetter.  

En ålder på över 2 

år och en vikt på 

mer än 15 kg samt 

skulle ha levande 

huvudlöss. 

Primär effekt Det primära 

effektmåttet var 

antal patienter som 

var lusfria en dag 

efter avslutad 

behandling. 

Det primära 

effektmåttet var 

antal som var lusfria 

dag 15 efter avslutad 

behandling. 

Det primära 

effektmåttet var 

antal patienter som 

var lusfria dag 15.  

Resultat TTO/LO och 

medlet som 

verkade genom 

kvävning hade en 

signifikant högre 

effekt mot 

huvudlöss (95,3 % 

respektive 88,8 %) 

jämfört med P/PB 

(22,7%).   

Studien visade att 

alla tre ivermektin- 

koncentrationerna 

hade en signifikant 

högre effekt mot 

huvudlöss jämfört 

med placebo 

(p<0,0091) 

På dag 15 var det 

378 av 397 

patienter (95,2 %) 

som var lusfria i 

ivermektin gruppen 

och i gruppen som 

behandlats med 

malation var det 

352 av 414 

patienter (85,0 %). 
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DISKUSSION 
 

 

Effekten av behandling av huvudlöss varierar mellan olika preparat. Andelen lusfria 

efter 1-2 behandlingar med dimetikon varierade mellan 60-97 %. För malation och 

permetrin varierade behandlingsutfallet mellan 33-85 % respektive 12-67 %. 

Ivermektin visade sig vara mest effektiv (95 %) då det gavs som en oral dos på 400 

µg/kg kroppsvikt. Effekten i samtliga studier beräknades från antal individer som var 

lusfria efter behandling. 
 

För att söka svaret på min frågeställning gjordes en litteraturstudie. En nackdel med 

denna metod var att några av de preparat som valts att titta på klassas som 

medicintekniska produkter. Det finns lägre krav på dokumentation för denna 

produktkategori. 

 

Jag la märke till att studie 2 och 3 var skrivna av samma författare. Min första 

reaktion var att detta skulle vara en nackdel på grund av att studierna skulle vara för 

lika varandra. Vid närmare eftertanke skulle det i stället vara en fördel då författarna 

är väl insatta i ämnet.  

 

Det var ett flertal artiklar som granskades varav många inte innehöll några statistiska 

beräkningar. Då det var jag personligen som valde ut de studier som inkluderades 

genom att avgöra om jag tyckte det var en tillförlitlig studie och där de presenterade 

ett resultat som jag kunde tolka påverkade detta självklart slutsatsens trovärdighet. 

Jag hade som inklusionskriterier att studierna skulle vara randomiserade kliniska 

studier och helst inte mer än 5 år. Anledningen till att jag inte ville att de skulle vara 

äldre var för att resistensutvecklingen för malation och permetrin har ökat under de 

senaste åren. Två av tre studier var äldre än 5 år detta skulle kunna bidra till att 

studiernas resultat kan vara otillförlitliga för dagens behandlingsrekommendationer. 

Strategin var inte den bästa då studierna som inkluderades använde olika 

koncentrationer och beredningsformer. För att få ett mer lättolkat resultat hade det varit 

fördelaktigt ifall studierna hade jämfört samma koncentration och beredningsform för 

varje preparat.  

Ett flertal av de studier som ingår i arbetet var sponsrade av olika läkemedelsföretag 

inom läkemedelsindustrin. När det finns kommersiella intressen inblandade, finns det 

alltid en risk att det preparat som studien handlar om, sätts i en bättre dager, än om 

studien finansierats via oberoende fonder eller allmänna medel. Stor uppmärksamhet 

bör här fästas vid validitet och precision av vald metod, och hur resultatet tolkas.  

 

Det finns också publiceringsbias, då studier med positiva resultat oftare publiceras, 

än studier med negativa. Alla kliniska effektmått i studierna analyserades enligt 

intention-to-treat. 

 

De sex studier som inkluderades i denna litteraturstudie hade alla samma effektmått, 

antal individer som var lusfria efter behandling. Detta är positivt och stärker trobarheten 

gällande resultatet.  
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Effekten av dimetikon visar sig i denna litteraturstudie vara varierande. Då dimetikon 

verkar mekaniskt på huvudlusen skulle en orsak kunna var att olika 

beredningsformer använts i de olika studierna. Det är svårt att dra någon slutsats om 

vilken beredningsform av dimetikon som är mest effektiv vid behandling av 

huvudlöss. I studie 1 där det var 94,5 % som blev lusfria två dagar efter behandlingen 

med dimetikon framkom det inte i vilken beredningsform dimetikon användes. I 

studie 2 och 3 var det 69,8 % respektive 60,5 % som ansågs vara lusfria efter 

behandling med dimetikon. I studie 2 var det en lotion med dimetikon som 

applicerades medan i studie 3 var det en flytande gel. Det var inte så stor skillnad här 

mellan en lotion och en flytande gel, dock var en lotion något mer effektiv. 

Verkningstiden för dimetikon varierade också i de olika studierna. I studie 1 och 2 

fick dimetikon verka i 8 timmar men i studie 3 i endast 15 minuter. Då dimetikon kan 

verka genom att tränga ner i lusens andningsvägar krävs en låg ytspänning för att få 

en högre effekt (5). Min egen tanke här är att om bara beredningsformen av 

dimetikon har rätt ytspänning och rätt viskositet så skulle en verkningstid på endast 

15 minuter kunna räcka, med låg ytspänning och en hög viskositet. Dimetikon är ett 

bra alternativ då risken för resistensutveckling anses som låg och denna studie visar 

att den även har en god effekt som behandling mot huvudlöss. Kanske är det så att 

det kan ha betydelse när studien gjordes. Resistensläget har försämrats under den 

senaste 10-årsperioden.  

I studie 4 jämfördes behandlingar av bland annat lusmedel innehållande eteriska oljor 

och ett annat preparat som hade kvävande effekt på huvudlöss. Läkemedelsverket 

skriver att eteriska oljor tros ha en kvävande effekt på huvudlöss (6). I denna studie 

visade resultatet att de medel som verkade genom att kväva huvudlössen (i detta fall 

även eteriska oljor) hade god effektivitet. Andra studier visar också att medel som 

kväver huvudlöss och deras ägg har en god effekt (30). 

 

År 1994 kom den första rapporten om resistensutveckling mot permetrin hos 

huvudlöss (31). Resultat redovisade i denna litteraturstudie stärker teorin om en 

global resistensutveckling mot permetrin och malation. En förklaring till varför det 

var så varierade resultat när det gäller dessa två preparat kan vara en regionalt 

utvecklad resistens. I Läkemedelsverkets bakgrundsdokumentation om behandling av 

löss diskuteras även denna hypotes (17). De skriver att tidigare studier från 1980-

talet visar att permetrin var väldigt effektivt mot huvudlöss.  Under senare år har ett 

flertal rapporter visat att permetrin har en effekt som är mindre än 50 %. Den äldsta 

studien som jag har tittat på gällande permetrin publicerades för 6 år sedan och 

effekten av permetrin låg på ca 60 %. I studie 3 och 4, som var 1 respektive 4 år 

gamla, sågs en tydlig minskning av effekten av permetrin som behandling mot 

huvudlöss. Effekten av permetrin låg endast på 12,8 % i studie 3. När det gäller 

resultatet för malation stämmer inte teorin om en ökad resistensutveckling under 

senare år. I studie 2 som publicerades år 2007 var effekten 33,3 % medan i studie 6 

som var publicerad år 2010 var effekten betydligt högre (85,0 %). En förklaring till 

det varierade resultatet för malation kan i stället vara skillnaden i den regionala 

resistensutvecklingen. Det finns fler studier som kan stärka teorin om att det 
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varierade resultatet kan bero på en ojämn resistensutveckling runt om i världen. År 

2004 visade en studie att malation hade en effekt på över 90 % i USA (32). År 2005 

gjordes en studie i Storbritannien där effektiviteten av malation endast var 9 % (33).  

 

Då ivermektin inte finns med i behandlingsrekommendationerna i Sverige var det 

intressant att studera dess effekt. Ivermektin används i andra delar i världen som ett 

behandlingsalternativ. Resultatet i denna litteraturstudie visar att en oral dos av 

ivermektin 400µg/kg har en god effekt mot huvudlöss. Två andra studier visar ett 

något sämre resultat, dosen ligger då dock på 200µg/kg (34), (35).  

 

I studie 6 då ivermektin jämfördes med malation var det ingen större skillnad när det 

gällde biverkningar mellan preparaten. Det var ca 22 % av deltagarna som fick 

biverkningar i gruppen som behandlats med ivermektin varav endast 7,5 % av 

biverkningarna som relaterades till behandlingen. År 2004 publicerades en artikel där 

de presenterade att forskarna upptäckt resistens mot ivermektin hos skabb  

(Sarcoptes scabiei) (36). Idag finns det inga data på resistensutveckling mot 

ivermektin hos huvudlöss, dock bör användningen av ivermektin ske med 

försiktighet (17). 

 

Ett stort problem i studierna var risken för återsmitta. I två av studierna hanterades 

detta på ett bättre sätt än i de andra studierna. I studie 1 förflyttades de inkluderade 

till ett område utanför det område där huvudlöss utgjorde en hyperepidemi och i 

studie 3 behandlades även övriga i samma familj om de också hade huvudlöss.  

 

Det var likartade biverkningar för de olika preparaten som studerades i denna 

litteraturstudie. Rodnad och klåda var de vanligaste. En sak som Läkemedelsverket 

tar upp i sin bakgrundsdokumentation till behandling av huvudlöss är att vissa 

medicintekniska produkter som innehåller dimetikon är mycket brandfarliga (17).  

 

Ivermektin kan ge biverkningar som klåda, hudutslag, skakningar och 

gastrointestinala symtom (17). I denna studie skilde sig inte biverkningarna för 

ivermektin jämfört med de andra preparaten speciellt mycket. De medicintekniska 

produkterna verkar genom mekanisk verkan på lössen och anses inte ha någon toxisk 

eller metabolisk effekt (17). Även detta kan ligga till grund för de nya 

behandlingsrekommendationerna eftersom både malation och permetrin, som 

rekommenderas i tredje och fjärde hand, absorberas genom huden på människor.  

 

Det gäller att inte glömma bort vikten av luskamning vid angrepp av huvudlöss. Att 

kamma finns med som första handsval i de nya svenska behandlings-

rekommendationerna. Att kombinera kamning och behandling borde naturligt öka 

behandlingseffekten. Att kamma igenom sina barns hår kontinuerligt minskar risken 

för återsmitta.  
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Slutsats 

 

 

Då huvudlöss är ett stort problem på skolor runt om i Sverige är detta en viktig fråga- 

varför blir inte våra barn av med sina löss? 

 

Ingen behandling är hundraprocentig. Inget av preparaten leder till mer biverkningar 

än de andra. 

 

Det som ligger till grund för de nya behandlingsrekommendationerna är den utbredda 

resistensutvecklingen hos huvudlöss mot traditionellt använda avlusningsmedel 

innehållande permetrin och malation. Dimetikon har i denna litteraturstudie visats 

vara ett bra och effektivt medel mot huvudlöss, med få biverkningar.  

Huruvida ivermektin skulle kunna vara ett behandlingsalternativ är inte helt 

självklart. Ivermektin visade på en god effekt men inte enastående. Eftersom 

resistens har upptäckts hos skabb mot ivermektin tycker jag det ska användas med 

stor återhållsamhet. Ivermektin bör sparas till behandlingar när andra preparat inte 

fungerar.  

 

Idag finns det en mängd olika lusmedel på våra apotek. I denna litteraturstudie är det 

bara ett par av dessa som har studerats. Jag tror att det är många som förlitar sig på 

behandlingarna. När en behandling har gjorts så förlitar sig föräldrar på att 

huvudlössen är helt borta och fortsätter då inte att undersöka sina barn med jämna 

mellanrum. Att inte alla huvudlöss är döda efter en behandling stödjs av resultatet i 

denna litteraturstudie och risken för återsmitta är stor. Min personliga åsikt är att det 

krävs betydligt mer information kring huvudlöss och hur de behandlas och även hur 

de kan förebyggas genom regelbunden noggrann kontroll av våra barn.  

 

Jag anser att det fortfarande krävs mer forskning kring de olika 

behandlingsalternativen mot huvudlöss då det är så pass vanligt i våra skolor.  
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