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Vaksine 

Koronapandemien har ridd oss som en mare i 10 måneder. Jeg har sagt det før, vi har vært heldige i Bø, 

men pandemien rammer oss alle og fremfor alt stjeler den vår oppmerksomhet. Vi snakker sikkert 

fortsatt om været, men pandemien har i stor grad overtatt som verbososialt smøremiddel- i hvert fall i 

min verden. 

Det er en snodig sykdom, denne koronaen. Den er ikke av de mest smittsomme -egentlig. R-tallet angir 

hvor mange personer som gjennomsnittlig blir smittet av en person som er syk. For Covid-19 har R-tallet 

under pandemien pendlet mellom 0,8 og 1.4. Til sammenligning har meslinger et R-tall mellom 16-18 og 

kopper som nå er utryddet hadde et R-tall mellom 5-7. R-tallet for svineinfluensa i 2009 var 1.35. 

Likevel har koronaviruset spredt seg over en hel verden og til tross for at sykdommen er relativt mild hos 

de fleste, er den totale dødeligheten 3 ganger så stor som for vanlig sesonginfluensa. Til nå har over to 

millioner mennesker dødd av korona. Mange land er fullstendig lammet av sykdommen, og opplever et 

overbelastet helsevesen og ødelagt økonomi.  



Pandemien kommer ikke til å stoppe før brorparten av befolkningen er immun mot sykdommen og 

smittespredningen stopper opp fordi folk ikke lenger blir syke og smitteførende. Med tanke på den 

relativt høye dødeligheten og konsekvensene for samfunnet er det verken medisinsk eller etisk forsvarlig 

å la pandemien løpe fritt i befolkningen for å på den måten oppnå flokkimmunitet. Vårt håp ligger derfor 

i å vaksinere befolkningen. 

Der er mange forskjellige typer vaksiner. Felles er at de lærer kroppens immunforsvar å kjenne igjen 

viruset (eller bakterien) og stimulerer til økt forsvarsevne. Det vil si det samme som sykdommen i seg 

selv gjør, men uten å risikere å bli syk. Utvikling av vaksine er et av de viktigste gjennombruddene i 

medisinsk historie. Vaksinering har gjort at kopper ikke lenger finnes, at polio ikke invalidiserer tusenvis 

av mennesker, at meslinger ikke lenger gir barn alvorlig hjerneskade og at tuberkulose er svært uvanlig i 

Norge. Vaksine har bidratt til å redusere antallet hjernehinnebetennelser hos ungdommer og 

HPV-vaksinene bidrar til å redusere kreft. 

Hvor mange som trenger å være immun mot sykdommen for at flokkimmunitet skal oppstå er avhengig 

av smittsomheten til sykdommen. For meslinger som har et R-tall på 16-18 må 95% av befolkningen 

være immune. Det er grunnen til at vi raskt ser utbrudd av meslinger når vaksinasjonsraten går ned, noe 

som har skjedd i Oslo i 2011 og i Europa i 2017. Terskelnivået for korona er beregnet å ligge mellom 

60-70%.  Det betyr at vi må vaksinere 70% av befolkningen for å være sikre på å stoppe pandemien. 

Vi har begynt å vaksinere i Bø. Til nå har ca 65% av befolkningen over 65 meldt seg til vaksinering. Det er 

bra, men ikke nok. Det bor 2500 mennesker i Bø og vi trenger å vaksinere 1700 Bøfjerdinger for å oppnå 

flokkimmunitet i Bø.  Vi håper å få tilsendt større mengder vaksiner i begynnelsen av februar og da kan vi 

på alvor begynne med vaksineringen. 

Utvikling av flokkimmunitet er ikke den eneste grunnen til å la seg vaksinere. Vaksinen forhindrer også 

sykdom hos enkeltindivider, noe som fremfor alt er viktig for de som har størst risiko for alvorlig 

sykdom, det vil si eldre og andre personer i risikogruppene. 

Det er forståelig at noen er skeptisk til å ta vaksine. Man er kanskje redd for bivirkninger eller man 

mener at man ikke skal tukle med immunsystemet. All medisinsk behandling innebærer en avveining 

mellom risiko for bivirkninger og nytte. Det gjelder også i høyeste grad for vaksinering.  Det er frivillig å 

ta vaksine, og det betyr egentlig at hver enkelt av oss har anledning til å gjøre denne vurderingen. 

Dersom man selv skal gjøre opp regnskap så bør man huske på at bivirkningene av Covidvaksinen er 

marginale sammenlignet med sykdommen i seg selv.  Vi trenger ikke nødvendigvis å måtte vurdere dette 

alene. Myndighetene har godkjent vaksinene og dermed gjort jobben for oss. Så er spørsmålet om man 

kan stole på deres faglige anbefalinger.  Jeg finner ingen grunn til å ikke stole på Folkehelseinstituttet og 

Legemiddelverket og har selv tatt vaksinen. Jeg anbefaler bøfjerdingene å gjøre det samme, for sin egen 

del og for vår alles del. God vaksinasjonsdekning er eneste måten å stoppe pandemien på og dermed få 

hverdagen tilbake. 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen 


