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Så fikk vi vårt første Covid-tilfelle. Trodde vi.  I 15 timer. I dette korte tidsrommet skjønte vi litt av hva 

det kan bety å ha et samfunn med utbredt smitte av koronavirus. Det betyr mye arbeid og fremfor alt 

mye engstelse, usikkerhet og uro. 

Torsdag ettermiddag kom beskjeden fra Nordlandssykehuset om at en bøfjerding hadde testet positivt. 

Og fra jeg fikk denne informasjonen, og til smittevernteamet var i drift, gikk det to og en halv time. 

Smittevernteamets oppgave er å prøve å finne ut hvordan personen ble smittet og forhindre ytterligere 

spredning gjennom å sette alle nærkontakter i karantene og isolere de av nærkontaktene som eventuelt 

er syke. Detektivarbeidet krever en kombinasjon av energi, entusiasme, etterrettelighet, ryddighet og 

utholdenhet. De fire personene i smittevernteamet er spesielt utvalgte for at vi samlet skal ha alle de 

egenskaper som er nødvendige for å gjøre jobben. Denne kvelden var pågangen på telefon stor, og 

sosiale medier kokte. De vanligste spørsmålene vi fikk denne første kvelden var om hvem som ble 

definert som nærkontakt. 



En nærkontakt er en person som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 

fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før 

prøvetaking), og til personen er avisolert. Alle nærkontakter skal i karantene. 

 

Definisjon av nærkontakt.  

Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt: 

• Bor i samme husstand. 

• Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være 

kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. 

trinn).  

• Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt 

anbefalt beskyttelsesutstyr. 

Andre nærkontakter 

• Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som 

er bekreftet syk med covid-19. 

• Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en 

person som er bekreftet syk med covid-19. 

• Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med 

covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt). Kilde:  www.fhi.no 

  

Definisjonen av nærkontakter og smittedebut vekker flere spørsmål: hvorfor 2 meter, når vi er anbefalt å 

holde 1 meter avstand til hverandre, og hvorfor nettopp 15 minutter, og hva er egentlig en husstand? 

Hvorfor 48 timer, hva med de som er asymptomatiske og som smitter? 

Det finnes et enkelt svar på slike spørsmål: noen har bestemt at det skal være slik. Disse noen er fagfolk 

på Folkehelseinstituttet som har gjort en risikovurdering basert på eksisterende kunnskap og kommet 

med sine råd basert på dette. Man har også bestemt at smittepotensialet før 48 timer før 

symptomdebut er lite. Det er naturligvis ikke slik at man helt kan eliminere risikoen for smitte, like lite 

som man kan eliminere risikoen for interessekonflikter for leder for oljefondet, og vurderingene fra 

Folkehelseinstituttet er til dels skjønnsbasert. 

Det ble litt av et detektivarbeid og jeg hadde et ønske om innkjøp av en gjennomsiktig glasstavle som de 

har på CSI, der jeg kunne dra og prioritere og flytte informasjon gjennom å vifte med armene. Det ble 

ikke flertall for det, eller for innkjøp av andre elektroniske verktøy. Teamet mente at penn og papir er 



best og sikrest. Jobben var krevende. Vi var noe forbauset over manglende korttidshukommelse hos de 

unge voksne, men vi kom i mål, fremfor alt grunnet deres inderlige vilje til å hjelpe til. 

På fredag fikk vi beskjed om at prøven var falsk positiv. Det skapte motstridende følelser, glede over at vi 

ikke hadde spredning av koronavirus i Bø, irritasjon over at vi fikk beskjed om dette altfor seint, lettelse 

over å kunne ringe til alle nærkontakter og gi beskjed om at de kan leve som vanlig. Når en Covid-19 

prøve er falsk positiv så får det enorme konsekvenser, for pasienten, for nærkontaktene og for 

samfunnet. 

Falsk positiv prøve. Alle som jobber i helsevesenet vet at slike ting forekommer. Vi liker å ignorere det. Vi 

slenger på noen ekstra prøver på labarket for sikkerhets skyld, og bestiller gjerne en ekstra røntgen eller 

urinprøve for å utelukke sykdom. Normalt er feilaktige prøver et lite problem. Dersom prøven er 

unormal og ikke stemmer med sykehistorie og undersøkelse så tar vi bare en ny. PCR prøven som brukes 

til koronavirus har en sikkerhet på 99.9. Det betyr at 999/1000 prøver diagnostisert som positive er 

korrekte. Dette er ekstremt god sikkerhet. Men det er likevel 1/1000 som blir falsk positive. I Norge er 

10000 testet positiv. Statistisk sett er med andre ord 10 av disse falsk positive.  

Spørsmålet om tillit preger denne saken, og hele koronapandemien. Vi er et land med stor grad av tillit 

til hverandre, til samfunnet, til velferdsstaten og til myndighetene. De fleste av oss har tillit til 

Folkehelseinstituttets råd. Befolkningen i Bø må stole på at våre fortolkninger av råd fra myndighetene 

ikke er farget av fordommer eller interessekonflikter. Når vi får beskjed om en positiv covid-prøve så 

stoler vi på at den prøven er korrekt, og at laboratoriet oppdager det om den er feilaktig. Pasient og 

nærkontakter må stole på at smittesporingsteamet ikke misbruker informasjonen de får. Vi som 

innbyggere må ha tillit til hverandre, at vi alle gjør så godt vi kan for å unngå spredning av koronasmitte. 

Denne saken, så kort den nå enn var, har gitt meg tillit til at vi som fagfolk kan håndtere et utbrudd med 

koronasmitte, men også at vi som samfunn kommer til å håndtere det med bevart tillit og omsorg for 

hverandre. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 


