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Karantene – om mer enn sykdom
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Ordet karantene var opprinnelig et medisinsk ord som innebar isolering av smittebærere.
Nå brukes ordet oftest om helt andre typer utestengning.
Hvis man slår opp i en moderne ordbok
på karantene, får man vite at ordet har to
betydninger. Den ene er «midlertidig isolering av (mulige) smittebærere», den andre
«midlertidig utestengning fra idrettskonkurranser» (1). Stadig oftere brukes imidlertid
karantene også om mennesker som utestenges i andre sammenhenger, enten det
er etter økonomiske forhold (konkurskarantene) eller politikere som går fra politikk
til andre bransjer. En av de mest omtalte
av disse overgangene var da helseminister
Bjarne Håkon Hanssen like etter valget
i 2009 hoppet av politikken for å starte
kommunikasjonsbyrået First House (2).

Karantene eller ventetid?
De siste årene har denne type overganger
vært mye omtalt, og nylig ble ventetid og
saksforbud for toppbyråkrater og politikere
som går over til andre jobber utredet (3).
Da utvalgslederen Inge Lorange Backer la
frem rapporten, sa han at de hadde forsøkt
å unngå ordet karantene, fordi ordet «kan
gi noen assosiasjoner til sykdom» (2). Jeg
rynket pannen. Karantene brukes i dag bare
sjelden i medisinsk sammenheng, så hva er
problemet?
I rapporten bruker utvalget noe plass på
terminologien: «Betegnelsen karantene kan
formidle at perioden skal bety en «renselse»
og markere en tidsmessig avstand mellom
to forskjellige roller. Den er likevel ikke
helt treffende, fordi den kan gi inntrykk
av at politikeren isoleres og er avskåret fra
generelt å engasjere seg og ta ny stilling.
Utvalget foreslår derfor å bruke et annet
uttrykk, for eksempel ‘ventetid’.» (3).
Dette er etter mitt skjønn søkt. I språket er
det ofte slik at ordene består, men deres innhold forskyves i takt med utviklingen (4).
Skal man bruke Backers argumentasjon, bør
man vel unngå «ventetid» også, fordi det kan
gi noen assosiasjoner til adventstiden.

40 dager
De eldste karanteneforanstaltninger man
kjenner, skriver seg fra tiden etter svartedauden på slutten av 1300-tallet (5). Selv
om det alltid har vært uenighet om nytten
av karantene og om dens varighet (5), forble likevel karantene i mer enn 500 år et
viktig smitteverntiltak i Europa (6). I smittevernloven finnes fremdeles regler for
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derte Aavitsland med at «ny kunnskap om
smittemåter gjør at karantene ofte fremstår
som irrelevant» (6).
Ordet karantene kommer fra det italienske
quarantina (7). Vi gjenfinner det i mange
europeiske språk: karantän (svensk), karantæne (dansk), quarantine (engelsk), quarantaine (fransk), Quarantäne (tysk), cuarentena
(spansk) osv. På italiensk betyr quaranta
tallet 40, og avsperringen i de første bestemmelsene varte i 40 dager (5). Men hvor kom
de 40 dagene fra? Ingen vet sikkert. Enkelte
mener at man kjente til at inkubasjonsperioden for de fleste smittsomme sykdommer
ville falle innenfor en 40-dagersperiode (8),
men om grensen var tilfeldig eller empirisk
fundert, vet man ikke (9). Bakgrunnen var
nok sannsynligvis like mye religiøs som
medisinsk (10). Pussig nok ser det ut til at
karantenen opprinnelig varte i 30 dager, på
italiensk trentina (11).
Tallet 40 har hatt en spesiell plass
i religion, tradisjon og kultur (12). Moses var
40 år i ørkenen, fasten kunne vare i 40 dager
og Ali Baba hadde med seg 40 røvere. 40 var
også en av de kritiske dagene i de hippokratiske skriftene (13), i barselomsorgen i en
rekke kulturer (14) osv. Antakelig var det
slik at man brukte en allerede eksisterende
knagg å henge karantenen på da innsikt og
behov i epidemibekjempelsen meldte seg
(Torvid Kiserud, personlig meddelelse).

Avslutning
Noen av de første tiltakene det offentlige
helsevesenet i Norge innførte, var karantene- og isolasjonsbestemmelser som vern
mot pest. Nå brukes ordet langt oftere
i andre sammenhenger. Det er ingen grunn
til at det ikke også kan brukes når politikere
går over i andre jobber.
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