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Hjemmeplejen er tilbage i Ravnsgade:

Plads til at holde afstand
Tekst: Anette Vestergaard 
Foto: Jacob Jepsen

ÆLDREPLEJE
AAKIRKEBY

Medarbejderne i hjemmeplejen i di-
strikt Aakirkeby har ført en omtum-
let tilværelse i 2020. 

Tanken var ellers god. De 80 medarbejde-
re i hjemmeplejen havde længe følt sig 
trængte i den gamle villa på Doktorbakken, 
og Center for Ældre barslede derfor med ide-
en om at flytte hjemmeplejen op i det gamle 
kommunekontor i Ravnsgade. 

Planen var, at bygningerne i Ravnsgade 
skulle danne rammen om det, der ville blive 
Midtbornholms største offentlige arbejd-
plads. For der ville også komme nye kolleger 
fra Rønne. Ved at samle natteamet, hjemme-
plejen, sygeplejen og genoptræningen un-
der samme tag, ønskede kommunen at ska-
be de perfekte rammer for sparring og faglig 
vidensdeling, og medarbejderne var begej-
strede. 

Det viste sig imidlertid, at kommunens 
byggeafdeling havde overset, at det 50 år 
gamle kommunekontor, der i øvrigt var for-
delt på fire bygninger, ikke levede op til kra-
vene til en moderne arbejdsplads.

Der var problemer med affaldshåndte-
ring, lys, lyd og ventilation. 

BYG udstedte umiddelbart efter en mid-
lertid ibrugtagningstilladelse på otte uger, 
som efterfølgende blev forlænget til maj 
2020. 

LYKKEDES IKKE
Både politikere og kommunale embeds-
mænd arbejdede i første omgang på en løs-
ning, hvor tilbageflytning kunne undgås, 
men det lykkedes ikke.

– Vi havde håbet, at man kunne dele det 
op, så man kunne arbejde i den ene halvdel, 
mens den anden er under ombygning og 
omvendt, men det kan altså ikke lade sig gø-
re, udtalte Leif Olsen (SF), formand for na-
tur- og miljøudvalget i april. 

Kommunalbestyrelsen vedtog dog efter 

indstilling fra administrationen at hæve det 
oprindelige ombygningsbudget fra 3,2 milli-
oner til 5,3 millioner kroner. Det betød, at 
der også blev penge til at male de slidte loka-
ler, som senest havde tjent som asylcenter, 
og bygge det tidligere køkken om til om-
klædningsrum – mænd til venstre, kvinder 
til højre. 

UDVIDE AREALET
Samtidig vedtog man at følge en opfordring 
fra Center for Ældre og Center for Sundhed 
og Forebyggelse om at udvide det samlede 
areal med yderligere 200 kvadratmeter.

Det skete ved at inddrage en del af det tid-
ligere kommunekontor, der er beliggende 
direkte ud til Ravnsgade: 

– Der kommer et mødelokale på 160 kva-
dratmeter, som også kan anvendes som fro-
koststue, samt et køkken og et disponibelt 
rum, forklarede arkitekt Mogens Ipsen fra 
Steenbergs Tegnestue.

FLYTTEDE TILBAGE
Forslaget blev vedtaget, men til gengæld 
krævede kommunen, at faciliteterne på 
Ravnsgade stod tomme, mens ombyg-
ningen stod på.

Midt i maj pakkede de 80 medarbejdere i 
hjemmeplejen og de 30 øvrige ansatte derfor 
deres sager sammen og flyttede tilbage til 
deres gamle hovedkvarterer med besked 
om, at renoveringen sandsynligvis ville væ-
re tilendebragt i uge 45. 

I sidste uge vendte samtlige 110 medar-
bejdere tilbage til Ravnsgade 5 igen – tre 
uger før planlagt. Med et samlet areal på 
knapt 1.000 kvadratmeter har hjemmeple-
jen endelig fået den plads, de har brug for, og 
som en teamleder formulerer det ”så er der 
også plads til at at holde god afstand til hin-
anden, så længe covid-19 florerer”.

Praktisk. Hjemmeplejens telefoner er altid opladte. Tre håndvaske foran indgangen til frokoststuen gør det nemt at være hygiejnisk. 
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HISTORIEN KORT

I september 2019 flyttede 80 
medarbejdere fra hjemmeplejen 
fra de gamle lokaler på Dok-
tordammen til nye faciliteter i 
Ravnsgade, tæt på kirken. 
TIl dem sluttede sig op mod 30 
medarbejdere fra sygeplejen, nat-
teamet og rehabiliteringen. 
Da alle var kommet på plads i det 
tidligere kommunekontor, der 
senest havde tjent som ayslcenter, 
meddelte kommunen at lys, lyd 
og ventilation ikke levede op til 
gældende krav om arbejdsmil-
jø. Det kom frem, efter at TV2/
Bornholm havde søgt aktindsigt i 
byggesagen.
I maj 2020 flyttede alle medarbje-
derne derfor ud igen, og håndvær-
kerne rykkede ind.

Hjemmeplejen er rykket ind i Ravnsgade igen efter renoveringen:

Vi er grundlæggende 
sindssygt glade
Af Anette Vestergaard

HJEMMEPLEJEN
AAKIRKEBY

Maj-Britt Eriksson Pellegrini fortæller at alle er 
ovenud begejstrede for hjemmeplejens nyrenovere-
de hovedkvarter i Aakirkeby. Men hun starter med at 
give en reprimande, da hun ser journalisten og foto-
grafen fra Bornholms Tidende komme ud fra et af de 
nye omklædningsrum.

– Det må I altså ikke, siger Maj-Britt Eriksson Pel-
legrini og forklarer at hun som sundhedsfaglig leder 
er ekstra opmærksom på hygiejne og smittefare i 
denne tid. Hjemmeplejens medarbejdere er i kon-
stant kontakt med nogle af samfundets mest sårbare 
borgere, og vi befinder os i coronaepidemiens an-

den bølge.

SAMLET PÅ ÉN MATRIKEL
Så vi holder os til fællesarealerne, hvor der lugter af 
frisk maling, og kigger ind ad døren til de nyrenove-
rede kontorer, der ligger på hver sin side af den lange 
gang. 

I den ene ende sidder de to sygeplejeteams, i den 
anden sidder rehabiliteringen. I midten, tæt på ind-
gangen, sidder hjemmeplejens tre teamledere: to 
dag, en nat. De 110 medarbejder rykkede ind i sidste 
uge, men flere flyttekasser venter stadig på at blive 
pakket ud.

For Maj-Britt Eriksson Pellegrini er der uendelig 
mange fordele ved at arbejde i det nyrenoverede 
sundhedshus i Ravnsgade:

– Det er første gang, fagpersonalet i ældreplejen 
er samlet på Bornholm på én matrikel, og det giver 
nogle helt andre muligheder for at arbejde på tværs, 
siger hun.

Rehabiliteringen, genoptræningen og sygeplejen 
sad tidligere inde i Lille Madsegade i Rønne, nu sid-
der de lige henne ad gangen. Det gør det meget nem-
mere at løse kerneopgaven, siger Pellegrini.

VI VINDER EN MASSE TID
Som eksempel nævner hun en case, hvor en ældre 
borger skal udskrives fra hospitalet. 

– Efter et rehabiliteringsforløb på seks til otte 
uger overgår borgeren til hjemmeplejen, og her 
foregår der en overlevering fra rehabiliteringsteam-
et til hjemmeplejeteamet. Det kan vi nu gøre i vores 
grupperum, siger Maj-Britt Eriksson Pellegrini og 
peger ind i et lyst mødelokale med nyt inventar.  

– Vi vinder en masse tid ved at være under samme 
tag, siger hun. 

Maj-Britt Eriksson Pellegrini betegner medarbej-
derne i hjemmeplejen som omstillingsparate, dedi-
kerede, seje og dygtige.

– Der var ingen brok, da vi skulle tilbage til Bakke-
bo. De sagde: ”vi kender Bakkebo, det klarer vi lige”.  

Medarbejdernes tilgang til tingene fortjener vir-
kelig anderkendelse, for de har gjort det meget lette-
re at håndtere de flytninger, siger Maj-Britt Eriksson 
Pellegrini.

Nu hvor renoveringen er gennemført, er hjem-
meplejens nye hovedkvarter i Ravnsgade ifølge 
teamlederen fremtidssikret for de næste mange år.

– Det gør en masse godt for ældreplejen. Vi er 
grundlæggende sindssygt glade for at være tilbage, 
det er dejligt at have et fælles sted at køre ud fra, si-
ger Maj-Britt Eriksson Pellegrini.

INGEN SMITTETILFÆLDE
De 110 medarbejdere har nu 1.000 kvadratmeter at 
bevæge sig rundt på. Alt er bragt op til nutidig stan-
dard og de lyse, rummelige fællesarealer og store 
grupperum gør det nemmere at passe på hinanden, 
siger Maj-Britt Eriksson Pellegrini.

Hjemmeplejens to teams besøger mere end 100 
borgere om ugen. Nogle får besøg flere gange om 
ugen, nogle flere gange dagligt. Det stiller store krav 
til hygiejnen.

– Men også her må jeg rose medarbejderne. De 
har simpelthen fulgt instrukserne fra starten, og vi 
har ikke haft et eneste tilfælde af covid-19 her i hu-
set, siger Maj-Britt Eriksson Pellegrini.

Men først og fremmest giver de nye rammer mu-
lighed for at løfte det tværfaglige samarbejde. 

– Vi kan hjælpe hinanden på tværs. Og det giver 
altså borgerne et bedre forløb.

Maj-Britt Eriksson i det nye frokostrum/
mødelokale med ovenlys.

Hyldegarderobe med navneskilte på hver enkelt medarbejder.

Maj-Britt Eriksson Pellegrini er begejstret for hjemme-
plejens nye hovedkvarter. Vi har fået et moderne sund-
hedshus for ældreplejens mange ansatte og det giver 
nye muligheder for samarbejde på tværs, siger teamle-
deren fra det af Aakirkebys to hjemmeplejeteams.

Det er første gang, fagpersonalet  
i ældreplejen er samlet på  
Bornholm på én matrikel, og det  
giver nogle helt andre muligheder  
for at arbejde på tværs.

Maj-Britt Eriksson Pellegrini
sundhedsfaglig leder


