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Det er nå fire dager siden regjeringen fastslo at koronapandemien måtte kontrolleres og vedtok 

sterke virkemidler for å redusere spredningen av smitte i samfunnet.  Hele samfunnet er preget 

av dette. Det har også stor betydning for hvordan vi driver helsetjenester. Kontorene for 

fysioterapi og manuellterapi er stengt. Psykologene tar ikke imot pasienter, og 

tannlegetjenestene tar bare imot akutte pasienter.  

Her i Vesterålen har Vesterålen DPS (Distrikt psykiatrisk sengepost) kalt ALMA stengt grunnet 

personalmangel og Avinor stenger Stokmarknes Lufthavn fra i morgen. Alle fastlegekontor i 

Vesterålen har redusert drift og mange pasienter opplever å vente på time.  I Bø er tre av 

legene borte for tiden grunnet karantene eller sykdom.  

God krisehandtering innebærer at vi ikke skaper nye ukjente rutiner, men i stedet forsterker de 

systemene som allerede er på plass. Tiltakene for å begrense smitte gjør det vanskelig for 

helse- og omsorgsektoren i Bø å drifte normalt, men vårt mål er å så stor grad som mulig 

opprettholde viktige deler av tjenesten. Det betyr at pasientene, brukerne og innbyggerne i Bø 

skal kontakte helsetjenesten på samme måter som vanlig, med unntak for spørsmål knyttet til 



koronavirus, der vi nå har etablert en egen epost for å besvare spørsmål om lokale forhold: 

korona@boe.kommune.no.  

Spredningen av viruset i Norge har ikke akselerert, og i Bø har vi fortsatt ikke noen kjent smitte. 

Det er tatt totalt 20 tester. Vi har fått bekreftet at 7 av dem er negative, og venter på svar på 

de øvrige.  

Pandemien rammer hele samfunnet. Kriseledelsen for Bø kommune og kriseledelsen for helse- 

og omsorgstjenesten har daglige møter for å løse og forberede seg på utfordringen vi står 

overfor. Systemene for å håndtere krisen fungerer godt, og vi har tro på at vi har både 

kompetanse og erfaring for å takle dette.  

Det viktigste er fortsatt å vaske hendene og at alle som er syke holder seg hjemme og unngår 

kontakt med andre.  

Vennlig hilsen 

Smittevernlege i Bø 

 


