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Vi står han av sier vi i nord. I det ligger det at vi rir av stormen, at vi håndterer de belastningene som 
livet hiver over oss, at vi tåler. Ordtaket antyder også at ting går over, at stormen kommer til å roe seg. 
Før koronaepidemien gjorde begrepene isolasjon og karantene til noe vi alle måtte forholde oss til, var 
det populært å dra til Bali på retreat, eller til et middelaldersk katolsk kloster for å meditere og finne seg 
selv. Jeg har vært i både koronakarantene og isolasjon, en slags ufrivillig retreat. Jeg hadde en tanke om 
at jeg skulle få tid til å tenke. Men det kom ikke så mye tanker. Ikke overraskende for de som kjenner 
meg litt. Det er nemlig i samtalen med andre jeg tenker. Når jeg ikke hadde anledning til å møte noen 
var jeg nødt til å lære meg å snakke i telefon. Jeg oppdaget også at det er mulig å føre en meningsfull 
samtale over chat, og jeg har faktisk sendt et eller to smilefjes. Jeg syns fortsatt møter IRL er bedre enn 
VR*. 



Jeg er nå tilbake på jobb. Og jeg er uendelig takknemlig over alt jeg ikke rekker over, at jeg må løpe fra 
det ene til det andre og ta stilling til ditt og datt. Det er et privilegium å få lov til føle seg nyttig og 
verdifull og å være en del av et lag med gode venner og kolleger. Det er en glede og møtes for korte og 
lange samtaler om mer eller mindre viktige ting. Jeg tenker på de som nå ikke har en jobb og på de som 
ikke får lov til å gå på jobb. Frisører og psykologer, restauranter og puber, hoteller og 
enkeltmannsforetak i eventyrsbransjen som i praksis fått yrkesforbud. Det å ikke kunne dra på hytta, 
ikke få lov til å gå på puben og å ikke få lov til å trene er fillesaker sammenlignet med det å ikke få lov til 
å gå på jobb. Familie, venner, bolig og meningsfull aktivitet er viktig for at vi skal ha det bra. Jobben er 
ofte en viktig del av vår identitet og sosiale liv. Den skaper struktur og økonomisk forutsigbarhet og 
trygghet. Det å være skattebetaler har faktisk en egenverdi. 

Vi nordlendinger står han av, men det er ikke bare å stå han av når man ikke vet om jobben står der når 
stormen har rast seg ferdig. Kanskje er det bare reisverket igjen, kanskje grunnmuren, kanskje 
ingenting? Denne pandemien rammer oss alle. Erfaring fra tidligere kriser tilsier at store bedrifter og 
banker får nødvendig støtte fra felleskapet. Denne gangen må vi sikre at byrden fordeles rettferdig, slik 
at ikke noen få betaler en høyere pris enn andre for å beskytte de sårbare, våre foreldre og 
besteforeldre. Det er et politisk valg, men det er også et menneskelig valg. Det er derfor viktig at både 
velferdsstaten, med NAV i spissen og vi som enkeltmennesker oppmuntrer de rundt oss som sliter med å 
få endene til å møtes til å søke hjelp og støtte i tide. Vi står han av her nord. Denne gangen må vi stå han 
av sammen. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

*IRL= In Real Life, VR= Virtual reality 


