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På kort varsel ble jeg bedt om å si noen ord om 

pandemien; først og fremst med fokus på hvordan 

den var håndtert i Norge og kanskje også noen 

generelle refleksjoner. 

For å forstå nåtiden, kan kunnskap om fortiden 

være nyttig, så jeg valgte først å gjøre historiske 

tilbakeblikk. Pandemier er ikke spesielt – det 

spesielle er at vi opplever å være midt inne i en! 

Vaksiner har vært og er sentralt i bekjempelsen av smittsomme sykdommer. En 

historisk kuriositet er at våre nære forfedre måtte vise «vaksinepass» (kopper) for å la 

seg konfirmere og for å gifte seg på slutten av attenhundre tallet. Plikten til å la seg 

vaksinere mot kopper var ulik i forskjellige land, men varte i Norge opp til 1970. 

Hvordan pandemier er blitt håndtert er godt illustrert i utklippet fra Douglas Island 

News i Alaska fra november 1918 (Spanskesyken (1918-20) – wear a mask – wash your 

hands – avoid crowds – respect the quarantine regulations – do not disregard the advice 

of a specialist just because you do not understand, mm. – altså ikke så veldig ulikt i dag. 

I senere tid husker de fleste Asiasyken (1958-59), Hongkongsyken (1969-70), 

Svineinfluensaen (2009-10). 

Første kjente coronavirus hos mennesker er beskrevet i 1965 og det var lokale 

koronavirus epidemier i 2002-3 (SARS) og 2012 (MERS) i tillegg til at flere av de 

vanlige forkjølelsesvirus er coronavirus. 

SARS-CoV 2 som vi har fulgt i et par år nå skiller seg altså ikke vesentlig ut fra 

tidligere pandemier. Våre tiltak isolering/karantene/vaksinasjon er kjente verktøy og 

også det at viruset endrer seg (muterer) er heller ikke noe som er uventet. 

Omikronvarianten er en slik mutasjon. 

Diskusjon og kommentarer etter innlegget var preget av at vi da var på vei inn i en ny 

usikker periode med strenge sosiale regler og begrensninger (omikron). 
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