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Koronavirusepidemien er under kontroll. De strenge tiltakene som regjeringen har gjennomført har hatt 

effekt. Vi kan derfor tillate oss å slippe opp noe og «ta livene våre tilbake». Hva betyr dette egentlig? 

Hva betyr det at vi har kontroll på epidemien? Hvem er vi? 

Koronaviruset kommer trolig fra dyrevirus som gjennom tilfeldig endring i arvemassen (mutasjon) 

smitter mennesker. Koronavirus er en kjent type virus. SARS var for eksempel et koronavirus som 

rammet verden i 2003, men SARS-CoV-2 er nytt og ingen hadde immunitet når viruset begynte å spre 

seg i november 2019. Viruset er svært smittsomt, og dette kombinert med manglende immunitet i 

befolkningen har gjort at det har spredt seg svært raskt. Reproduksjonstallet, det vil si antallet personer 



som hver smittet overfører viruset til er omtrent 2.5. Til sammenligning har vanlig sesonginfluensa et 

reproduksjonstall som ligger rundt 1.3. Det betyr at koronavirus er dobbelt så smittsomt som vanlig 

influensa. 

Norge fikk sin første koronasmitte i slutten av februar, og siden da har 6400 mennesker blitt smittet. 

Uten tiltak hadde viruset spredt seg raskt og veldig mange hadde blitt smittet og tilsvarende mange 

hadde blitt alvorlig syke. Dette skjedde som kjent ikke. Regjeringen iverksatte de «mest inngripende 

tiltak siden 2. verdenskrig».  Reproduksjonstallet i Norge er redusert fra 2,4 i mars til 0,7. Dersom 

reproduksjonstallet er <1, det vil si at hver smittet person smitter færre enn en annen person så dør 

epidemien ut. Epidemien er under kontroll. Det er veldig gledelige nyheter. 

Men hva er det som bestemmer reproduksjonstallet? Det er vi - du og jeg. Det er hvor mange 

mennesker vi møter og hvordan vi møter dem når vi er smittsomme som bestemmer hvordan 

epidemien utvikler seg. Regjeringen har brukt lovverket til å redusere vår kontakt med hverandre, men 

velger nå å slippe opp på noen av tiltakene. Ansvaret for å holde reproduksjonstallet nede og epidemien 

under kontroll er flyttet fra «øvrigheta» til «oss». 

Smitteoppsporing og isolering av de som er potensielt smitteførende er ett av de viktigste tiltakene for å 

begrense smittespredningen. Det vil si at når en pasient har testet positivt på Covid-19 finner vi frem til 

alle personene pasienten har vært i nær kontakt med fra 24 timer før symptomdebut. 

Erfaring tilsier at flere av de smittede har opp til 30 nærkontakter. 

Vi har foreløpig ingen bekreftet smitte i Bø. Denne situasjonen kommer ikke til å vare. Korona er svært 

smittsomt og noen i Bø kommer garantert til å bli smittet. Dersom denne noen i Bø som blir smittet har 

30 nærkontakter, og noen av disse også har utstrakt kontaktflate så betyr det at vi etter kort tid har 100 

smittede i Bø. Gjennom å redusere antallet nærkontakter til fem personer og isolere oss når vi får 

symptomer på luftveisinfeksjon kan vi minke antallet smittede til totalt tre personer.  Det er forskjellen 

mellom å ha kontroll og å miste den. 

Vi har vunnet det første slaget, vi har fått kontroll på epidemien og det skal vi være stolte av. Men vi må 

huske på at vi også må vinne krigen. Denne krigen mot en usynlig, dødelig fiende vinner vi sammen, 

gjennom å ikke være sammen. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

  

 


