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Det er ferietid. Mange hadde et lite håp om at regjeringen skulle reåpne verden og la oss ikke bare ta 

hverdagen tilbake, men også ferien. «Noen» ble skuffet. Det blir ingen sydentur i sommer og Sverige er 

fortsatt stengt- med unntak av Gotland! Dersom man ikke er villig til å betale prisen – 10 dagers 

karantene. Ingen er mer skuffet enn svenskene, som føler seg som den som står utenfor festlokalet, 

avvist og utelatt fra det gode selskap. Det blir ikke bedre av at Gotland er unntatt reiseforbudet. 

Svenskene spør ironisk hvordan nordmennene skal ta seg dit? Med tanke på at ferieøya fylles opp av 

Stockholmere på sommeren, så stiller de spørsmål om logikken i vedtaket. Gotlendingene selv har liten 

sans for å bli presentert som Sveriges koronafri sone og ser med gru på en invasjon av Stockholmere og 

nordmenn i sommer. Gotlendinger har i likhet med mange andre i Sverige et ambivalent forhold til 

arrogante, selvgode 08-ere som Stockholmere kalles for. Dersom dette hadde skjedd i Norge hadde de 

lokale smittevernlegene nok innført en «fastlandskarantene» for å beskytte innbyggerne fra 

smitteherden fra vest.  



Jeg er som dere skjønner fortsatt i Sverige, og om noen tror at kampen mot koronaviruset er vunnet så 

er det bare å ta turen over kjølen og bli realitetsorientert. Situasjonen i Sverige er i bedring, det er færre 

innlagt på sykehus og antallet døde synker. Men fortsatt dør 30 personer daglig av Covid-19 og over 900 

mennesker smittes av koronaviruset.  Sverige har valgt en annen strategi enn Norge, men forskjellen er 

mindre enn det du skulle tro når du leser media. Den viktigste prinsipielle forskjellen er at strategien ikke 

i like stor grad er politisert og man har i mindre utstrekning brukt lovverket.  Sverige bærer fortsatt på 

«minnen fra fornstora dar» med en sentralisert, sterkt uavhengig byråkrati bygget under stormaktstiden 

på 16- og 1700 tallet. I stedet for å involvere politikerne har man har lent seg på svenskenes 

autoritetstro og lojalitet til myndighetene, i praksis til statsepidemiolog Anders Tegnell, som har blitt en 

merkelig kombinasjon av tillitsvekkende, stabil farsfigur og sexsymbol. Kritikken mot strategien er 

økende og der er forsøk på å rive ned ham fra pidestallen. Men foreløpig står han støtt i stormen, stoisk 

rolig og avbalansert. 

Hva som har gjort at svenskene er hardt rammet av koronapandemien er ikke lett å si, men svenskene er 

svært opptatt av å begrense smitten og de aller fleste forholder seg til anbefalinger om avstand, 

begrensninger i reising og arrangement. Lokalbutikken her nede i Blekinge holder for eksempel ekstra 

åpent for risikogrupper mellom 0800 til 0900 hver morgen. Polet slipper inn folk i puljer med 2 m 

avstand og med lange, ringlende køer som resultat. Folk holder avstand og det er lite klemming i 

studentavslutninger og ved gjensyn av gamle venner og familie. 

Danmark og Finland er åpnet men de fleste nordmenn kommer til å feriere i Norge, noen i Bø.  De mest 

begrensende restriksjonene i Norge er lettet, men koronaepidemien er ikke over og de basale 

smittevernrådene gjelder fortsatt: 1 m avstand, vaske hendene og bli hjemme om du er syk. Private 

fester med mer enn 20 personer er ikke tillatt. For å beskytte de mest sårbare i Bø, de eldre på 

sykehjemmet har vi valgt å opprettholde besøksbegrensningene. Alle besøkende må melde seg på 

forhånd og alle besøk registreres. Besøkende (og beboere) må selvsagt følge smittevernregler. 

Vi har ikke fått smitte til Bø, men det enorme arbeidet, og engasjementet som er lagt ned for å beskytte 

oss mot smitte, og forberede oss til pandemien er ikke bortkastet. Vi har bygget systemer og rutiner som 

sikrer at vi kan handtere en smittespredning i Bø. Det er likevel avgjørende at vi oppdager smitten tidlig, 

isolerer de smittede og holder nærkontakter i karantene.  Vi har god testkapasitet og alle som har 

luftveissymptomer eller andre tegn på Covid-19 (tap av luktesans, diare, uttalt tretthet) bør ta kontakt 

med legekontoret på telefon for testing. 

Hvor lenge denne pandemien kommer til å vare er vanskelig å si. Sannsynligvis må vi forholde oss til 

smitteverntiltak frem til en vaksine blir tilgjengelig. Når det kommer til å skje er usikkert. Vi har åpnet 

opp Bø-samfunnet og skal nyte en velfortjent ferie uten de store (litt avhengig hva man mener om 

stengingen av Sverige) begrensningene. Dersom smitten kommer til Bø må vår nyvunne frihet 

revurderes. Vi kan alle bidra til å redusere risikoen for at det skal skje gjennom å følge de basale 

smittevernreglene og teste oss om vi blir syke. 

Jeg ønsker dere alle en god sommerferie.  



  

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 


