
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  03.04.2018 

 

Intercitymøte 03.04.2018 

 

Sted:                  Quality Hotel Strand 

Fremmøte:      14 medlemmer og 34 gjester 

Tema:  Planer og arbeid for Sykehuset Innlandet i nær framtid og det framtidige         

målbilde v/adm. dir Alice Beate Andersgaard 

President Gunhild ønsket oss velkommen tilbake etter ei påske med fantastisk påskevær. 

Hun åpnet med diktet «Gudstjeneste» av Hans Børli for å understreke lengselen etter våren 

som er like rundt hjørnet. 

Øystein Fari hadde bursdag 4.april. 

Programkomiteen har satt sammen en flott møteserie for våren, der denne kvelden føyer 

seg inn. 

Presidenten ønsket så kveldens foredragsholder, Alice Beate Andersgaard, velkommen og sa 

at Sykehuset Innlandet er et tema som opptar mange, det er stort engasjement blant 

politikerne, i befolkningen og blant fagpersonalet på sykehusene. Plasseringen av et 

framtidig sykehus har vært et hett tema. Sykehuset innlandet skal betjene ca.350 000 

personer, og det hver og en av oss er opptatt av er; Hva slags sykehustilbud får jeg den 

dagen jeg trenger det? 

Andersgaard takket for innbydelsen, hyggelig å treffe andre enn de hun vanligvis møter om 

denne saken.  Det er mange som har en mening om framtidig organisering av Sykehuset 

Innlandet. Den politiske referansegruppa mener Mjøsbrua er eneste aktuelle plassering.  

Byggebudsjettet er på 8 milliarder. 

Tenk deg to sirkler utenpå hverandre, den indre sirkelen, ca 200.000 personer, gjelder byene 

Gjøvik, Hamar og Lillehammer. I utkantene er det også ca 200.000 personer som er tilknyttet 

Sykehuset Innlandet,  og de skal ha den samme servicen. Ved sammenslåing av dagens 

sykehus får en samlet kompetansen på en mer hensiktsmessig måte og en får nyttegjort seg 

bedre avansert utstyr. Vi vil ikke endres, men vi må…., var direktørens konklusjon. 

Helseministeren har nå siste ordet. 

Gunhild takket for flott foredrag og for at så mange kom denne kvelden. Det bare viser det 

store engasjementet som er i sykehussaken og alle spørsmålene til Andersgaard, avsluttet 

hun.  



Gunhild minnet om tilbudet fra Riksteateret og Gjøvik Kulturhus om invitasjonen til 

Rotarymeldemmer: Teaterforestillingen av Arthur Miller «Prisen» den 7.april. Hun påtok seg 

å koordinere bestillingene fra alle klubbene i regionen.  

 

 

Marianne ref. 

 

 
 



 


