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Covid-19 har herjet verden i et par måneder nå. I mange land rundt oss sliter helsevesenet med å 

håndtere det store antallet syke. Mangelen på respiratorer og smittevernutstyr skaper store problemer. 

Noen land mener å ha nådd toppen mens andre ser med gru på de nærmeste ukene.  I Norge synker 

tallet på antall innlagte, og vi har god tilgang på respiratorer eller intensivplasser. Folkehelseinstituttet 

sier at smittespredningen er under kontroll. De strenge tiltakene som myndigheten har iverksatt har 

virket, men de har naturlig nok hatt en lammende effekt på store deler av samfunnet. 

Regjeringen har i dag lagt frem en plan for våren som innebærer at vi langsomt og forsiktig skal åpne 

opp samfunnet igjen. Fra den 20. april skal barnehagene åpne og fra 27. april skal barneskoleelevene fra 

1.- 4. klasse møte opp på skolen. Fysioterapeuter og frisører skal få begynne å jobbe igjen etter hvert. 



Det blir igjen lov å dra på hytta i nabokommunen. Mange av tiltakene videreføres. Anbefalingen om 

sosial isolering og smitteverntiltak opprettholdes. Det er fortsatt like viktig å vaske hendene og hoste i 

armkroken. Det er fortsatt anbefalt å holde 2 meter avstand, og å unngå å være mer enn 5 personer i 

lag. Regjeringen mener fortsatt at det er viktig med nasjonale tiltak som er like i hele landet, og det er 

åpenbart at de ikke ønsker å oppmuntre lokalpatriotiske kommuneoverleger til å fatte selvstendige 

vedtak.  

De ønsker å «slippe opp» og skape mer normalitet, men sier samtidig at vi må følge nøye med. WHO er 

forøvrig enig i å vise varsomhet; Under hele pressekonferansen på nrk.no var der en tekststripe i nedre 

del av bildet som sa at WHO advarer land mot å slippe opp for tidlig. 

Vi vet at tiltakene har hatt effekt, men vi er ikke er helt sikre på hvilke av tiltakene som virker. 

Utfordringen er, som alltid, at vi vet for lite. Jeg er overbevist om at vi om to måneder kommer til å ha 

nok testutstyr til å kunne følge smittespredningen i befolkningen i Bø, men foreløpig er vi avhengig av å 

vurdere antallet sykehusinnleggelser og dødsfall for å vurdere utviklingen. Problemet er at disse ikke 

viser endringer før etter to uker grunnet inkubasjonstid og sykdomsforløp. Vi seiler ikke helt i blinde, 

men vi har radaren vendt bakover. Det er tross alt enklere å seile med dårlig sikt i kjent farvann. Jeg 

kommer til å bruke min lokalkunnskap og dialog med dere som utgangspunkt for å gjøre det jeg kan for å 

lose skuta trygt i havn ut på sommeren en gang. 

Jeg føler at det hele er en øvelse i tillit, tillit til fagfolkene i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og 

tillit til regjeringens vurderingsevne. Vi må ha tro på at de faktisk også tar hensyn til oss i Bø når de 

bestemmer hva som skal gjøres og hva vi skal gjøre.  Samtidig er det en tillitserklæring til oss innbyggere, 

at vi skjønner at det viktigste ikke er om barnehagen er åpen eller ikke, men det som hver enkelt av oss 

velger å gjøre, eller ikke gjøre. 

Regjeringens strategi har vært vellykket og de fortjener vår tillit, men vi må også fortjene deres. Om vi 

fortsetter å gjøre jobben vår; Vaske hendene, holde avstand og bli hjemme når vi er syke, så kan vi 

langsomt få livene våre tilbake. 

God påske 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

  

 


