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I går fortalte jeg om kommunenes rolle og ansvar i smittevernarbeidet. Allerede i dag kan vi se 

betydningen av kommunenes selvstyre og uavhengighet. 

Forrige uke fattet jeg, og de andre smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen hastevedtak om karantene 

for innreisende fra Sør-Norge til Lofoten og Vesterålen. Vedtaket var gyldig i syv dager og gikk derfor ut i 

natt.  Folkehelseinstituttet og regjeringen anbefalte i går at kommunene ikke fatter lokale vedtak. De 

mener at disse skaper unødvendige forstyrrelser i kritiske samfunnsfunksjoner og at de ikke har noen 



effekt for at for at Norge nå befinner seg i fase 2 av pandemien med klynger av spredning. I tillegg er det 

stilt spørsmål om vedtaket i det hele tatt er lovlig. 

Når vi gjennomfør tiltak for å begrense effekten av pandemien må vi nøye veie den forventede effekten 

av tiltaket opp mot konsekvensene, på kort og lang sikt. Det er i kriser demokratiets spilleregler blir 

utfordret, og det er på sin plass å spørre seg om vi har lov til å fatte vedtak som så sterkt begrenser vår 

frihet og selvbestemmelse.  Vi må derfor ha en god begrunnelse og hjemmel i loven for å iverksette et 

tiltak med store konsekvenser for samfunnet og for den enkelte.  

Bø kommune har per i dag ingen bekreftet smitte, og det er bra, men jeg mener at man må ha et 

regionalt perspektiv på dette. Lofoten og Vesterålen har noen smittede, men er fortsatt er i fase 1 av 

pandemien uten ukontrollert spredning i befolkningen. 

 

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen er ikke enige med hverken Folkehelseinstituttet som sier at 

lokale tiltak ikke har effekt, eller regjeringen som sier at det kan skape forholdsmessige store 

forstyrrelser i kritiske samfunnsfunksjoner.  I samarbeid med fagfolk med juridisk kompetanse har vi 

også kommet frem til at vedtaket er lovlig. 



Vi mener at konsekvensene av tiltaket er til å leve med. Det er viktig for oss å få litt mer tid til å 

forberede oss og til å unngå overbelastning av helsevesenet. Vi har derfor vedtatt å forlenge vedtaket 

ytterligere ei uke inntil vi kan dokumentere spredning av smitte i Lofoten og Vesterålen. 

Det er viktig å poengtere at dette ikke betyr at vi har mistet tilliten til Folkehelseinstituttet, 

Helsedirektoratet eller regjeringen. Vi ønsker ikke å bygge opp under den klassiske nord-sør konflikten 

eller fore et distriktsoppgjør (men jeg syns at Nord-Norge banen skal bygges, bare så at det er sagt). Vi 

tror på værmeldingen fra FHI,  og vi støtter Helsedirektoratet og regjeringens strategi for å bekjempe 

pandemien. Vårt poeng er at værmeldingen ikke er detaljert nok og ikke tar hensyn til regionale forhold.  

Det er for øvrig meldt møkkavær neste uke (Yr.no, ikke FHI). Så det er like greit at vi er anbefalt å holde 

oss innendørs. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

 

 

 

 

 

 

 


