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Det har vært en fantastisk sommer med nydelige, lange, myke netter der solen ligger og hviler over 

horisonten, nølende men likevel sikker på at høsten aldri kommer. Bøfjerdingene vender hjem og gjester 

fra nær og fjern fyller alle husene.  Det kan virke som om alle hus nå er i akutt behov av oppussing og 

stillaseutleierne har hatt gode tider. Det har likevel vært stille og rolig og i perioder har mange av oss 

glemt at det pågår en verdensomfattende pandemi. Til tross for alle besøk og mange bøfjerdinger på 

reisefot, så har koronaviruset heldigvis holdt seg unna og vi er en av få kommuner i regionen uten (kjent) 

smitte. 

Skolene begynte på mandag og det virker som at også koronaviruset er ferdig med ferien. 

Smittespredningen av covid-19 har økt vesentlig i Norge og Europa de siste ukene. Til og med New 

Zealand, som har vært smittefritt i over 100 dager, har i dag stengt millionbyen Auckland i tre dager, og 

valget er utsatt på grunn av oppblussingen av viruset. 



I løpet av våren bygget helsetjenesten i Bø opp systemer og utstyr for å takle et utbrudd, og vi står 

vesentlig bedre rustet for å møte utfordringen nå enn det vi gjorde i mars/april. Vi vet mer om viruset nå 

enn vi gjorde i mars. Vi vet at mange, fremfor alt unge mennesker smitter selv om de ikke har 

symptomer. Vi vet at smitterisikoen øker når mange mennesker samles innendørs i lokaler med dårlig 

ventilasjon. Det virker også som om smitten spres i kluster, sannsynligvis av noen «superspredere» som 

av ukjent grunn har stor evne til å spre smitten. 

Behandlingen av sykdommen har også blitt bedre. Noen enkle ting har ført til redusert dødelighet: mer 

hensiktsmessig bruk av surstoff, kortisonbehandling og ikke minst blodproppsforebyggende medisin. 

De vanligste symptomene ved Covid-19 er hoste, tungpust, feber og tap av smak og luktesans, men også 

andre luftveissymptomer er vanlige. Det gjør at det kan være vanskelig å skille Covid-19 fra andre 

luftveisinfeksjoner. Vi har fått et utbrudd av en sommerforkjølelse med rhinovirus i Bø som gjør at 

mange, fremfor alt barn har symptomer som kan forveksles med Covid-19. De siste ukene har antallet 

tester i Bø derfor økt betraktelig og forrige uke testet vi >50 personer. 

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon bør ta kontakt med legekontoret for testing, enten gjennom å 

sende sms til «koronatelefonen»: 908 60 688, eller ringe 76 11 42 00.  Vi anbefaler ikke testing av 

personer som ikke har symptomer på sykdom, med unntak av de som har vært utsatt for smitte, enten 

gjennom nærkontakt med smittet person eller fordi at de har vært på reise i land med stort smittetrykk. 

Pesten kom til Norge i 1349 med et skip fra England, og man kan si at koronasmitten kom til Vesterålen 

sommeren 2020 med et skip fra Svalbard. Historikere er ikke enige om det første, og Hurtigrutens rolle 

kan diskuteres, men det som er sikkert er at koronasmitten kommer til Bø gjennom tunnelen, 

sannsynligvis med en Bøfjerding som har vært ute å reist og som ikke er klar over at hen er 

smitteførende. 

Norge og Bø ligger og vipper på kanten av et stup. Vi kommer med stor sannsynlighet å være nødt til å 

leve med korona frem til vaksinen kommer. Når det skjer er svært usikkert, men det er lite trolig at 

vaksine blir tilgjengelig før nyttår. «Winter is coming» og det betyr at vi flytter innendørs og det øker 

risikoen for smitte. For å unngå ytterligere begrensende samfunnstiltak er vi avhengig av at vi alle 

sammen bidrar. Vi må fortsatt holde avstand, vaske hendene og være hjemme når vi blir syke. Har du 

symptomer må du ta kontakt slik at vi kan teste deg, og hurtigst mulig slå ned et lokalt utbrudd vi 

forventer vil komme. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 


