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I en krise, slik vi opplever nå, så popper det opp selvutnevnte eksperter som mener noe. Mye av det er 

bare tull, som for eksempel at syv pepperkorn skal hjelpe eller at viruset ikke tåler mer enn 27 graders 

varme. Men også anerkjente, respekterte fagfolk er uenige. Statsepidemiolog Andreas Tegnell fra 

Sverige mener at Norges strategi for å redusere virusspredningen ikke er hensiktsmessig. Norge har valgt 

å beskytte sårbare grupper gjennom å iverksette tiltak overfor hele befolkningen. Sverige isolerer 

sårbare grupper og folk som er syke, men er tilbakeholden med tiltak som omfatter friske. 

Hvordan er det mulig at to naboland velger ulike strategier for å bekjempe koronasmitten? Svaret er 

enkelt. Vi vet for lite.  Vi vet masse om pandemier generelt, men lite om koronaviruspandemier. Vi vet 



ikke om dødeligheten av viruset er 0.1% eller 6.7%. Vi vet ikke om hver enkelt smittet person viderefører 

smitten til to personer, eller til fem. Vi vet lite om i hvor stor grad viruset smitter før vi får symptomer. Vi 

vet ikke engang hvor mange som er smittet og/eller syke i Norge, eller i Bø i Vesterålen for den saks 

skyld. 

Noe vet vi likevel. Dødelighet, sykehusinnleggelser og antallet personer som behandles i respirator for 

koronavirusinfeksjon er absolutte tall som det er lite diskusjoner om. Vi vet hvor mange vi har testet og 

hvor stor andel av disse som er syke eller døde.  Vi vet at de fleste unge friske mennesker får en mild 

sykdom og at alvorlig sykdom fremfor alt rammer eldre og personer med kroniske alvorlige sykdommer. 

Vi vet at Italias helsevesen ikke takler pandemiens helsemessige konsekvenser. Pandemien er 

verdensomfattende og vi lærer mer og mer hver dag, både om sykdommen i seg selv og om spredning 

og effekt av tiltak. 

Det er flere grunner til at vi mangler kunnskap. Koronaviruset er et nytt, ukjent virus.  De fleste 

influensavirus som rammer oss årlig er varianter av tidligere virus og de oppfører seg omtrent likt. Vi har 

ikke testet mange nok. For å vite mer måtte vi teste alle personer i et område, eller i hvert fall alle 

innbyggere med symptomer på luftveisinfeksjon. Grunnen til at vi ikke tester flere er ikke manglende 

vilje, men manglende tilgang til tester. Dersom vi hadde ubegrenset tilgang til tester og arbeidskraft 

kunne vi fått testet hele, eller deler av befolkningen og dermed vurdert smittespredningen i hele landet. 

Vi som skal velge tilnærming og tiltak, fremfor alt fagfolkene på Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet sitter i saksa. Vi er nødt til å ta avgjørelser, basert på den kunnskapen vi har, og 

uansett hva vi gjør kommer vi til å bli kritisert. Dersom tiltakene virker og konsekvensene ikke blir så 

store som vi frykter blir vi kritisert for å ha krisemaksimert og ødelagt økonomien. Hvis tiltakene er 

utilstrekkelige og ikke virker så blir vi hengt for at de ikke har gjort nok. Det er også vanskelig å forholde 

seg til at faktagrunnlaget for tiltakene endres kontinuerlig. Det som virket fornuftig forrige uke kan virke 

tåpelig i dag. Det at vi valgte å stenge skolene i hele landet på fredag betyr ikke at det var galt å ikke 

stenge dem på mandag. 

Paradokset er at det først er når pandemien er over at vi kommer til å vite nok om koronaviruset for å 

med sikkerhet kunne vurdere om vi klarte å balansere tiltakene godt nok. Inntil da må vi leve med 

usikkerheten og tåle en kontinuerlig diskusjon. Men denne bør være preget at raushet og nysgjerrighet 

og ikke steile kanter og konfrontasjon. 
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