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Påsken nærmer seg og kanskje er det derfor mange spør meg om hva jeg tror og mener om 

koronaviruset. “Ka trur du, kommer d hit?” “Ka med barnedåpen vår i mai, ska vi avlys?” “Kor lenge trur 

du barnehagene skal vær stengt?”. 

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen sier noe om framtidsutsiktene fra deres ståsted, 

der nede i hovedstaden. De tar masse forbehold og viser til usikkerhet og manglende 

kunnskapsgrunnlag, men de beskriver likevel konkrete scenarier. I sin rapport fra 24. mars, som er den 

seneste som er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet, sier de at 2,2 millioner nordmenn 

kommer til å bli smittet, 733 000 kommer til å bli syke, og 30 000 kommer til å bli innlagt på sykehus. De 

mener at epidemien kommer til å vare omtrent et år, med en topp omtrent midt i perioden, det vil si i 

sommer en gang. 



Hva med Bø kommune? Jeg kan velge å svare med noe uforpliktende samfunnsmedisinsk tåkeprat; Det 

er veldig usikkert, kunnskapsgrunnlaget er svakt og det er multifaktorielt, og eksterne faktorer påvirker 

dynamikken mellom tiltak og virusspredning. Og det hadde vært sant, og kanskje mest korrekt. Men når 

de nede i Oslo prøver å være konkrete må jeg som meningssterk kommuneoverlege kunne tillate meg å 

mene noe. 

Den stille uke kommer å bli stillere enn vanlig og langfredag kan bli veldig lang for de av oss som hadde 

sett frem til besøk fra venner og kjære fra nært og fjernt. Det blir ikke slik vi hadde tenkt det i år. Hva 

med resten av våren og sommeren?  Med alle mulige forbehold skal jeg driste meg til å se i den 

samfunnsmedisinske spåkulen. 

Korona kommer til Bø, det er ikke til å unngå.  Jeg tror ikke det kommer før påske, men de første ukene 

etter påske har vi fått de første enkelttilfellene. En måned etter de første tilfellene kommer vi til å se en 

ytterligere spredning og i midten/slutten av mai får vi en topp i epidemien. Den kan komme til å vare i 

flere uker. I denne perioden får helsevesenet det veldig travelt og folk i helsesektoren kommer til å være 

nødt til å jobbe mye. De tiltakene vi har satt i verk, både nasjonalt og regionalt forsinker 

smittespredningen. Det gjør at den mest belastende periode kan komme til å vare mange uker. Jeg tror 

ikke helsevesenet kommer til å kollapse. Jeg tror ikke vi vil oppleve den krisen som vi ser i Italia og i 

Spania. 

Jeg tror at de fleste reiserestriksjonene kommer å oppheves etter påske, og jeg tror at barnehagene 

kommer til å åpne i mai. Barneskolene kommer nok også til å åpne før sommerferien.  Tiltakene for å 

begrense kontakt mellom mennesker kommer til å videreføres til langt ut på sommeren. 

Hygienetiltakene skal vi bare fortsette med uansett pandemi eller ikke. 

Helseorganisasjonen forbereder seg. Vi planlegger å øke antallet tilgjengelige sykehjemsplasser, øke 

legekapasiteten og vi etablerer rutiner for fordeling av smittevernutstyr og omfordeling av personell. 

Mine påskeplaner gikk selvsagt i vasken, og jeg tror ikke at jeg kan dra på skitur til Sunnmørsalpenene i 

slutten på april. Jeg har allerede avlyst turen til Finland i mai, men jeg har foreløpig ikke avlyst 

midsommerfeiringen i Sverige. Og ja, jeg tror at det kommer til å være mulig å arrangere Reginedagan i 

sommer. 

Med disse spådomsordene, som med stor sannsynlighet kommer til å snu seg og bite meg i baken, 

ønsker jeg dere en god påske. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

  

 


