
 

 

INFORMASJON FRA SMITTEVERNLEGEN 
 

 

17. desember 2020 

Jeg har siden i vår med respekt og fasinasjon fulgt kommuneoverlegekollegaer og 

smittesporingsteam i nabokommunene i deres arbeid med å håndtere utbruddene som 

har rammet dem.   

Jeg har banket i bordet så mange ganger at jeg har fått træler på knokene. Kanskje jeg 

burde gått i ring og spyttet tre ganger over skulderen i tillegg. Jeg har bedt om godt 

vær og tenkt at heldigvis får man ikke alltid som man fortjener. Men det gikk som det 

vel måtte gå; vi fikk vår første person med smitte i denne uken, og ytterligere en person 

har nå fått påvist smitte:  

«En av nærkontaktene til smittetilfellet som ble diagnostisert i går, har testet positiv på 

hurtigtest. Personen har ikke symptomer på sykdom og risikoen for smitte er vurdert 

som lav. Personen er blitt satt i isolasjon og blir fulgt opp av helsetjenesten. Aktuelle 

nærkontakter er informert og satt i karantene og tiltak på arbeidsplassen er iverksatt. 

Det ser ut som om utbruddet er begrenset, men vi følger situasjonen fortløpende. Dette 

melder kommuneoverlegen i Bø.» 



En kort og kryptisk melding på facebook og kommunens hjemmeside som skriker etter 

ytterligere informasjon.  

Det er en grunn til at meldingen er så knapp og begrenset. Bø er et lite samfunn, og 

informasjon spres fort. Det gjelder både korrekt, og feilaktig informasjon. 

Smittesporingsteamet sin oppgave er å begrense smitten gjennom smittesporing. 

Teamet sitt arbeid er avhengig av tillit og at personer som blir kontaktet kan være sikker 

på at informasjonen som deles ikke spres på bygda. All informasjon som kan bidra til 

dette arbeidet er taushetsbelagt. Har du ikke blitt kontaktet eller hørt noe, er det stor 

sannsynlighet for at du ikke trenger å bekymre deg nå. 

Hva betyr egentlig det som står i teksten? For å forstå det kan det være greit å være 

klar over hvilke vurderinger som ligger bak. Når vi smittesporer er det viktig å vite når 

den som er smittet var smitteførende. Forskning og erfaring etter en verdensomfattende 

pandemi tilsier at personer med koronavirus kan være smitteførende 48 timer før de får 

symptomer. Fra det tidspunktet prøver vi å finne hvem som har vært i kontakt med den 

smittede, såkalte nærkontakter. Det er bestemt (basert på kunnskap om hvordan 

koronavirus smitter) at en nærkontakt er en person som har vært innenfor 2 meter i 

mer enn 15 minutter eller i fysisk kontakt med den smittede.  

Det er en kjensgjerning at i hvor stor grad en person sprer smitten kan være forskjellig. 

Erfaring tilsier at det finnes noen såkalte superspredere som har mye virus i luftveiene 

og som i tillegg har symptomer som øker risikoen, for eksempel hoste, snørr og nysing. 

Når det står i meldingen at personen som er smittet i Bø har lav risiko for spredning så 

handler det nettopp om dette.  

Når smittesporingsteamet har fått oversikt over alle nærkontakter og potensielle 

smitteveier så må vi bestemme hva som skal gjøres på bakgrunn av denne 

informasjonen. Definisjonene av hvem som er nærkontakt og smittetidspunkt er lite 

skjønnsbasert, men vurderingene av hvilke tiltak som skal gjennomføres er i aller 

høyeste grad skjønnsbasert. Tiltakene må redusere risikoen for smitte, men vi må også 

vurdere konsekvensene for de involverte og samfunnet.  



Det å stenge en bedrift for eksempel fører til store konsekvenser. Inkubasjonstiden (det 

vil si tid fra smitteeksponering til sykdomsdebut) ved koronavirus er vanligvis mellom 2-

8 dager. Dersom stenging av en arbeidsplass skal bidra til å forhindre spredning av 

smitte må alle ansatte i karantene i 10 dager. Et slikt inngripende tiltak rammer de 

ansatte hardt, men også deres familier. Dersom det skal være aktuelt å stenge ned en 

arbeidsplass, eller innføre andre inngripende tiltak må risikoen for spredning av smitte 

må være rimelig høy. Dette kan for eksempel være høyt smittetrykk samt mange eller 

manglende oversikt over nærkontakter. Det sier seg selv at slike beslutninger kan være 

vanskelig å fatte. Det er jeg som har det formelle ansvaret, men slike avgjørelser tar jeg 

ikke alene. Smittesporingsteamet, kommuneoverlegekollegaer og ikke minst 

Folkehelseinstituttet er viktige rådgivere.  

Det er naturlig at mange er urolige for sine barn, familie og kjære. Vi som jobber med 

smittevern i kommunen gjør vårt beste for å redusere risikoen knyttet til pandemien 

generelt og dette utbruddet spesielt.  

Det ser foreløpig ut som om utbruddet i Bø er begrenset og at vi raskt får kontroll på 

det. Dersom vi alle sammen fortsetter å følge de så velkjente nasjonale rådene om å 

holde avstand, vaske hendene, bli hjemme når vi er syk og ta kontakt med legekontoret 

for testing ved symptomer så har jeg stor tro på at vi skal kunne feire jul og nyttår i fred 

og ro også i år.  

 

Vennlig hilsen 

 

Anders Svensson 

Smittevernlege i Bø 

 


