
INFORMASJON FRA SMITTEVERNLEGEN

Det har gått ett år. Noe er annerledes. Fylkesmannen har blitt til statsforvalteren, mutantvirus har blitt

introdusert, og vaksinene gir oss håp. Men mye er ved det samme som det var i de første ukene av

pandemien for ett år siden. Det er de samme politikerne som står på talerstolen og vi sitter med den

samme ugne følelsen som vi hadde før påsken i fjor. Da var vi ikke forberedt på å håndtere

smittespredning. Vi visste for lite, og vi hadde ikke smittvernutstyr. Nå vet vi utrolig mye mer. Ikke minst

vet vi hva spredning av smitte betyr for befolkningen og for helsevesenet.

Nå øker smittetrykket rundt oss. Mutantvirus smitter lettere og raskere, og gir økt sjanse for alvorlig

sykdom også hos unge. I Bodø er smitten ukontrollert. Oslo og Viken ble stengt ned uten at det har

hjulpet noe særlig.

Under hele pandemien har rådene fra myndighetene vært en blanding av lover og regler og anbefalinger,

og en balanse mellom lokale tiltak og nasjonale tiltak. Målsettingen har hele tiden vært å beskytte

risikogruppene og de eldre og å unngå en overbelastning av helsevesenet. Dette målet er uendret siden i

fjor vår. Regjeringen har lenge truet med strengere nasjonale tiltak. Nå før påske har de gjort handling av

ordene, og innført strenge tiltak som gjelder overfor hele landet. Det kan føles urimelig at kommuner



som har hatt lite eller ingen smitte skal være nødt til å forholde seg til inngripende tiltak og

begrensninger. Men erfaring tilsier at smitten kan blusse opp på et øyeblikk, når som helst, hvor som

helst.

I Bø har vi så langt vært heldige. Vi hadde ingen smitte frem til i desember, og etter det har vi hatt to

mindre utbrudd. Gjennom godt samarbeid med de rammede, involverte arbeidsplasser, befolkningen i

Bø, kommunen og ikke minst helse- og omsorgssektoren har vi klart å begrense smittespredningen.

Det føles likevel som vi har løpt et ultramaraton, og nå på slutten av økta er det noen som har lagt inn

spurtetapper i form av smitteutbrudd. De kontinuerlige endringene i anbefalingene i smittevernrådene

og testkriterier, vaksineprioriteringer og ikke minst vaksineleveranser gjør det vanskelig å navigere rett.

Det som var et ultramaraton virker mer som «evinneligmaraton». Vi er dessverre ikke like veltrente som

Klæbo som kan ta gull i både sprint og 5-mila med 14 smørere på sitt team.  Av og til kan det føles mer

som om vi har trent til VM på ski i Danmark, og har en pensjonert skåning som skismører.

Vi kan skimte toppen i vårt ultramaraton, tror vi, men slik situasjonen er nå kan det godt være at der er

en topp til, eller to før vi kan glede oss til nedoverbakken. Det hadde vært veldig fint hvis vi slapp å bruke

krefter på en eller flere intense spurter opp fjellsiden nå på slutten av rennet. Gjennom å fortsette å

tenke oss om, følge de nasjonale anbefalingene og dermed ta hensyn til hverandre og til vårt

lokalsamfunn så kommer vi i mål til slutt. Da kan vi ta oss en velfortjent kaffe på utekafeen når vårsolen

begynner å varme.

Jeg ønsker alle sammen en god påske.

Vennlig hilsen

smittevernlegen


