
GassROR fortalte fredag at de gir en gave til helseforetaket på inntil 70 millioner kroner, 
fordelt på tre år. Pengene skal gå til å utvide SNR med 600 kvadratmeter, fordelt på tre 
etasjer, samt til medisinsk-teknisk utstyr. Arealet som utvides går til mikrobiologen, 
diagnostikk og intensiv.



– Dette er helt fantastisk, jubler Einar Nilsen når Rbnett snakker med ham like etter 
nyheten. Overlege Nilsen er avdelingsleder for mikrobiologisk avdeling i Helse Møre og 
Romsdal, der hovedlab-en ligger i Molde.

– Vi har lurt på hvordan søren vi skulle få plass i SNR (fellessjukehuset) når ting har blitt 
som de har blitt med pandemien. Arealbehovet vårt har skutt i været, og pandemi-lab må 
vi ha i all framtid, det har denne situasjonen vist. Men dette krever mye areal og mye folk.

Nilsen har forstått det slik at mikrobiologen vil få rundt 200 kvadrat mer enn det som er 
planlagt per i dag.

– Det er akkurat det vi trenger. Så dette er ganske spot on for vår del, sier.

Trodde de måtte droppe plan
I dag må mikrobiologen i Molde sende virusprøver til Folkehelseinstituttet (FHI) for å få 
finne ut nøyaktig hvilke varianter virusene er. Det er dette som kalles sekvensering.

– I dag er det kø ved FHI for å få gjennomført sekvensering. Vi hadde tenkt å legge til rette 
for å kunne gjøre dette sjøl ved SNR på Hjelset, men trodde vi måtte spise noen kameler 
og droppe det både av plassmangel og grunnet dyrt utstyr. Men når denne nyheten nå 
åpenbarer seg, får vi det til uten å måtte gjøre mange dårlige kompromisser, sier han.

Han kjenner ikke til om noen av gavepengene skal gå til medisinsk-teknisk utstyr til 
mikrobiologen utover det de nettopp har fått.

– Jeg har bare hørt vage antydninger om at det blir noe. Og så får vi se hva det ekstra 
arealet kan bli til når vi får satt oss ned med arkitekter og utforsket løsninger. Alt i alt er 
dette en fin dag.

– Hvordan er stemninga oppe hos dere i dag?

– De har hørt antydninger og håpet. Men jeg tror nesten ikke folk har fått med seg nyheten 
ennå. Det er så mye som foregår her. Det er greier på gang i fylket, og så har vi nettopp 
fått nytt lab-datasystem.

Det er laben i Molde som analyserer koronaprøvene fra hele Møre og Romsdal.


