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Barnehagene åpnet forrige uke, og 1-4 klasse startet i dag. Bø musikkforening kan begynne å øve og 

ungene kan igjen trene fotball i små grupper. Jeg kan ikke si at jeg selv har lidd noen stor nød av stengte 

frisører, men de som har vekst kan nå ordne etterveksten. Samfunnet skal gå tilbake til en «ny normal». 

Vår initiale strategi har vært usedvanlig vellykket og smittespredningen i Norge har stoppet opp. Det er 

ikke lenger nødvendig å stenge ned hele samfunnet. Vi kan tillate oss å fokusere på å sikre at 

helsevesenet har god nok kapasitet til å behandle de som blir syke og beskytte de mest sårbare 

gruppene, det vil si de som har økt risiko for alvorlig forløp. Koronaviruset kommer neppe til å forsvinne 

og den «nye normalen» skal vi leve med over lenger tid, kanskje ut i 2021. Fokuset er skiftet fra 

kortsiktighet til langsiktighet. 

Det er litt som å slanke seg. Vi har nå gått gjennom enn periode med diett, med hjelp av strengt lovverk 

og vi har gått ned i vekt. Problemet er at dersom vi begynner å spise igjen så legger vi fort på oss igjen. Vi 

må derfor fortsette med 5-2 dietten på ubestemt tid, det vil si ikke mer enn grupper på fem og vi må 

holde to meters avstand. Vi har gått fra kollektive tiltak som rammer alle til å i større grad stole på at 

hver enkelt av oss tar ansvar. Koronaloven som Stortinget vedtok er på vei til å avvikles og flere 

forskrifter blir nå opphevet.  Vi har gått fra å bruke loven som verktøy til å henstille til lojalitet.  Vi må 

fortsette å holde vekten, men nå uten hjelp av lover og regler som forbyr salg av godteri og brus. 



I den «nye normalen» er økt testing et av de viktigste tiltakene. Testkriteriene er allerede utvidet til å 

omfatte mennesker med kroniske lidelser som er <65, samt ansatte og barn i barnehage og skole*. 

Testkapasiteten i Norge øker raskt.  I Bø satser vi på å kunne teste 5% av befolkningen ukentlig, det vil si 

ca 130 personer. Symptomene på koronasmitte er ofte lite dramatiske, og de alle fleste får symptomer 

fra luftveiene (hoste, ondt i halsen, tett nese). For å redusere risikoen for smittespredning og sikre rask 

testing har vi åpnet en luftveispoliklinikk på legekontoret. Alle som trenger vurdering av lege for 

forkjølelse eller luftveisinfeksjon skal vurderes på poliklinikken i stedet for hos fastlegen. Ta kontakt med 

legekontoret på telefon for råd og eventuell time til testing eller legevurdering. 

I første omgang kommer vi til å teste de med feber, tungpustenhet og hoste, men når vi får nok 

testutstyr kommer vi til å teste alle bøfjerdinger med luftveissymptomer.  Når dette kan skje er usikkert, 

men sentralt plasserte kontakter forteller at nok testutstyr bør være på plass de første ukene av mai. 

Hensikten med økt testing er å raskt isolere de som er syke og på den måten redusere 

smittespredningen. Sykdommen smitter mest de første dagene av infeksjonen. Dersom vi skulle få 

luftveisinfeksjon må vi isolere oss selv og ta kontakt med luftveispoliklinikken. Ved positiv test vil jeg 

innhente informasjon om den smittedes nærkontakter**, og gi disse beskjed om at de må i karantene i 

14 dager.  

Vi kan ikke holde smitten borte fra Bø. Den kommer, og når den kommer må vi ikke skyte budbringeren, 

det vil si den som er så uheldig å bli den første som fører smitten gjennom tunnelen. I New Zealand har 

statsminister Jacinda Ardens oppfordret befolkningen til å «Be kind -stay calm» - vær vennlig og forbli 

rolig. Vi må vise raushet og vennlighet overfor hverandre. Når noen blir syk skal vi spore smitten, isolere 

de som er syke og sette nærkontakter i karantene.  Det er krevende nok i seg selv og det blir ikke lettere 

dersom personer med Covid-19 smitte blir uglesett og mistenkeliggjort. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

  

*https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/?term=&h=1 ) 

** Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk 

med covid-19. Sykdommen er smittsom fra 24 timer før symptomdebut. 
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