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Norge har iverksatt en rekke tiltak for å «slå ned» og begrense spredningen av koronavirussmitte. Vi 

setter folk som er på reiser i karantene, og vi har stengt barnehager og skoler. Noen får ikke lenger 

jobbe, alle idrettsanlegg er stengt, og restauranter får ikke holde åpent. 

Koronaviruset er svært smittsomt, og det smitter fremfor alt ved nærkontakt mellom mennesker 

(dråpesmitte). Alle disse tiltakene handler om å redusere kontakten mellom mennesker. Helsepersonell 

er naturlig nok svært utsatt for smitte. Risikoen for at helsepersonell blir syke og i tillegg viderefører 

smitten til pasientene de behandler, er stor. Derfor bruker de smittevernutstyr i all kontakt med 

smittede pasienter, og i kontakt med pasienter der man ikke kjenner til om de er smittede eller ikke. De 

bruker maske, visir, smittefrakk og hansker. Hele verden mangler smittevernutstyr. Konsekvensene av å 

ikke ha nok utstyr for å beskytte helsepersonell er katastrofale. I Italia er 60 leger døde etter å ha blitt 

smittet på arbeid. 

Påsken er her. For noen er det en religiøs høytid som det er verdt å feire. For andre er påsken en 

anledning til å være i lag på hytte eller sammen med venner og kjente som kommer hjem på påskeferie. 

I år er det annerledes. Men ikke for alle. I helgen valgte noen i Bø å arrangere en fest. De gjorde kanskje 

en konsekvensanalyse. De kom kanskje frem til at de er unge og rammes i liten grad av sykdom, og 

kanskje tenkte de at ingen utenforstående ble plaget av at de møttes og koste seg sammen. Denne 



analysen viste seg å være feil. En av personene ble syk og måtte transporteres med ambulanse til 

sykehuset. Fordi 10-15 personer med ukjent smittestatus hadde vært i nærkontakt med hverandre ble 

pasienten møtt av fire leger og sykepleiere ikledd fullt smittevernutstyr. En liten fest i Bø gjorde plutselig 

at sykehuset bruker verdifullt smittevernutstyr unødvendig. I tillegg skapte det uro og ekstraarbeid for 

sykehus og ambulansepersonell. 

Det er veldig viktig for helsepersonell i Norge at alle tar situasjonen på alvor. Vi som jobber i 

helsevesenet bør begrense antallet nærkontakter (nærmere enn 2 meters avstand i mer enn 15 

minutter) for å redusere risikoen å havne i karantene i en tid når befolkningen trenger oss mest. 

Det er en grunn til at myndighetene har innført tiltak som skal begrense kontakten mellom mennesker. 

Det er også en grunn til at brudd på disse tiltakene er straffbare. I disse tider må også vi nordlendinger 

jekke litt på vår autonomi, vår skepsis til autoriteter, og pålegg fra myndigheter. Jeg vil innstendig be de 

unge i Bø og alle andre bøfjerdinger, om å vise lojalitet og omsorg for hverandre og respektere de regler 

som er innført. 
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