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Hva nå? Det føles som om luften har gått ut av pandemien, som om koronaviruset har blitt trett, som 

om viruset har møtt veggen eller fått et piano i hodet. Til glede for mange har samfunnet begynt å åpne 

opp igjen. Vi tar hverdagen tilbake som Erna sier. 

Vi har behandlet koronasmitten som en alvorlig akutt sykdom, og peist på med mange ulike medisiner 

samtidig, i håp om å redde pasienten. Behandlingen var effektiv. Utfordringen er at vi ikke vet hvilken 

del av behandling som virket. Helst hadde vi tatt bort et tiltak om gangen og vurdert smittespredningen 

etter 2-3 uker,  men det tar jo altfor lang tid, så vi fjerner de vi mener har størst bivirkninger først. Vi skal 

gi hverdagen tilbake til barna først, så til næringslivet og så til alle andre. Strategien med suksessiv 

åpning fører til manglende sammenheng i tiltakene, noe som kan være vanskelig å forholde seg til, både 

som innbygger og som smittevernlege.  

Vi har nå valgt å tillate grupper med 20 personer på privat fest (med 1 m mellomrom), men vi tillater 50 

personer i offentlig arrangement. Små barn som i liten grad er reservoar for smitten skal fortsatt holde 

seg i «kohorter» på tre barn. Anbefalt avstand mellom folk er 1 m, men nærkontakt defineres fortsatt 



som kontakt innen to meter i mer enn 15 minutter. Vi får nå reise innen Norge, og det er lov for 

helsepersonell å reise utenlands, men reiseforsikringen gjelder ikke og vi må i karantene i 10 dager når vi 

kommer hjem. 

Når man prioriterer velger man noe før noe annet, noe som fører til misnøye hos enkelte.  Når 

pandemien startet så valgte regjeringen å stenge barnehager og skoler, til tross for at 

Folkehelseinstituttet frarådet det. Man valgte å stenge for å skape trygghet, for sikkerhets skyld og for å 

markere alvorligheten av situasjonen. Ved åpningen av samfunnet prioriterer man noen grupper før 

andre. Det er ikke bare et faglig valg, men også et verdi- og følelsesvalg. Barn er viktigere enn penger, 

penger er viktigere enn kultur, og treningssentrene og badelandene virker minst viktig av alt. Det er ikke 

alltid helt enkelt å skjønne hvorfor prioriteringslisten er slik den er. Jeg hører ordet urettferdig. Det er litt 

som å oppdra unger. Av og til går man fri for argumenter og er nødt til å avslutte diskusjonen med å si at 

«Det er slik det er, og det er jeg som bestemmer». Når mine barn var små satte jeg opp en lapp på 

kjøleskapet med teksten «Urettferdig er et ord som ikke brukes i dette hus!». Kanskje burde Erna 

begynne pressekonferansene sine med å presentere en banner med et slikt budskap. 

Det snør. Våren kommer svært langsomt i år, og vi begynner å bli værsyke og lurer på om sommeren 

kommer i det hele tatt. Det er vanskelig å se noen endring i værmeldingene de neste 14 dagene. Det er 

slik vi ønsker at koronaviruset skal agere. Vi må unngå varmebølge der de store snømengdene smelter 

rask med flom som resultat. Sommeren skal komme langsomt og snikende og være her uten at vi riktig 

skjønner hvordan det skjedde. 

Som smittevernlege føles det nesten litt tomt uten oppstyret rundt korona. Det er fint å få hverdagen 

tilbake, men vi har vært gjennom en helt unik periode i vår generasjon. Koronakrisen kommer å definere 

alle som har levd gjennom den. 2020 kommer alltid å være året når koronaen kom. Når skolene stengte 

og Donald Trump anbefalte innbyggerne i USA å drikke desinfeksjonsvæske. Og her er utfordringen; Det 

kan føles som pandemien er over. Men den er ikke det. Den har bare tatt seg en pust i bakken. Det er 

stor sannsynlighet for at de viktigste behandlingstiltakene var nettopp det vi som enkeltindivider må 

fortsette å gjøre: vaske hendene, hold avstand og vær hjemme når du er syk. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 


