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Koronaepidemien skaper mye engstelse og uro, og mange foreldre lurer nå på om de skal tørre å sende 

barna sine i barnehagen og på skolen. De lurer på om risikoen for at barna skal bli smittet, at de skal bli 

alvorlig syke eller at de skal ta med seg smitten hjem er for stor. Dette til tross for at ekspertene og 

fagfolkene i Folkehelseinstituttet og myndighetene mener at risikoen er liten og akseptabel. 

Vi mennesker er biologiske risikovurderingsmaskiner, utviklet gjennom årtuseners evolusjon for å 

håndtere en verden som er farlig og usikker. Når vi forlater hjemmene våre om morgenen utsetter vi oss 

for risiko. Vi kan skli på trappa, vi kan krasje med bilen, vi kan få hjerteinfarkt og kreft. Vi er forskjellige, 

men de fleste av oss håndterer at morgendagen er usikker og at livet er et risikoprosjekt. 

Som mennesker har vi et grunnleggende behov for å forstå, se sammenhenger og skape mening i 

tilværelsen. Vi har alle en historie å fortelle, en fortelling som skal henge sammen.  Dersom den ikke gjør 

det så fyller vi hullene med det som passer ut fra vår forståelse.  Det er lettere å få historiene til å passe 

når kunnskapen er lett tilgjengelig og forståelig. Når kunnskapen er vanskelig å få øye på og 

usikkerheten er stor blir hullene mer krevende å fylle. 

Medias målsetting er å være nyansert og balansert. VG, Dagbladet, sosiale medier, radio og TV gir ikke et 

klart, tydelig og entydig bilde av epidemien. Folkehelseinstituttets eksperter, andre fagfolk, journalister, 

forfattere og lekfolks ulike syn blir presentert, og ut i fra denne enorme informasjonsmengden velger vi 



ut det som gjør at fortellingen om koronaviruset passer med vår historie og erfaring. Den sannhet vi 

skaper kan fort komme i konflikt med myndighetenes beskrivelse. Dette skaper usikkerhet, fremfor alt 

om vår erfaring tilsier at vi bør være forsiktige med å stole på «øvrigheta».  

Vi trenger ikke sannsynlighetsberegninger eller ekspertuttalelser for å forstå at basehopping er farlig og 

det er få av oss som velger å klatre Mount Everest. Det sier seg selv. Det er lettere å forstå og akseptere 

risiko for det som er kjent og vanlig. Det er få av oss som får panikk for at sesonginfluensaen kommer i 

januar hvert år. Alle vet at det er farlig å røyke og vi er godt kjent med risikoen ved å drikke alkohol. Vi 

har vanskeligere for å vurdere risikoen for ukjente, usynlige faktorer som elektromagnetisk stråling og 

magnetisme. Noen vil ikke akseptere strømmålere, andre mener at kraftkabler utgjør en uakseptabel 

risiko. Koronaviruset er usynlig og ukjent. Når eksperter åpner for usikkerhet, og media er nyansert så 

krasjer vårt risikovurderingssystem. Noen bagatelliserer risikoen og andre overdriver den. 

Vår risikoanalyse og vurdering må føre til en beslutning om risikoen er akseptabel eller ikke. Dersom den 

ikke er akseptabel må vi redusere risikoen eller unngå den.  Og her havner vi i neste hengemyr; vi er late, 

det vil si at vår hjerne er lat. Nobelprisvinneren i økonomi, Daniel Kahneman har skrevet en bok om 

beslutninger. Han hevder at avgjørelser blir fattet på to prinsipielt forskjellige måter. Den ene, type-1 

beslutninger blir fattet kjapt, intuitivt og uten særlig tankevirksomhet. Måten vi navigerer gjennom livet 

på, når vi kjører bil fra Bø til Sortland og ikke husker noe fra turen, når vi står opp om morgenen og 

velger om vi skal spise brødskive eller müsli til frokost er styrt av intuitive avgjørelser. Vi tar mentale 

snarveier, ser bort fra forstyrrende faktorer og lar intuisjonen ta valgene for oss. Det er svært effektivt, 

og alle skjønner at dersom man skal innhente fakta, analysere og vurdere disse for hver enkelt handling 

så hadde vi ikke kommet oss på arbeid, eller i hvert fall kommet veldig seint. 

Den andre typen avgjørelser, type 2 beslutninger, er langsomme og overveide, basert på fornuft. Type-2 

beslutninger krever tankevirksomhet, objektiv vurdering av alternativer, analyse av faktagrunnlaget og 

helst innsikt i våre motiver. Naturlig nok er slike beslutninger energikrevende og kostbare, og vi sparer 

dem til de viktige, komplekse avgjørelsene. 

Disse tre forholdene: vår tendens til å fylle i kunnskapshull, vår redsel for det ukjente og vår 

forkjærlighet for intuitive avgjørelser gjør at risikoen knyttet til Covid-19 blir svært vanskelig for oss å 

vurdere. 

Jeg burde skrive en anbefaling, et råd til foreldre som står overfor valget om å la barna gå i barnehagen 

på mandag.  Som smittevernlege kan jeg uten å nøle si at jeg stoler på myndighetene. Deres vurdering 

og min kunnskap og erfaring passer i min fortelling om koronaepidemien. Men det er min fortelling, ikke 

deres. Jeg har stor respekt for deres erfaring, for deres historie og det er opp til hver enkelt forelder å ta 

sin avgjørelse. Det er en viktig avgjørelse og det eneste jeg anbefaler er at dere ikke bruker 

magefølelsen, men heller bruker tid på en langsom og veloverveid beslutning. 
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