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mag. Franc Hočevar

Uvodnik

mag. Franc Hočevar
Urad predsednika Republike Slovenije

Ravnanje z zaposlenimi in s sodelavci

Na 11. jesenskem srečanju članov Društva ekonomistov v zdravstvu bodo v ospredju vsebine, ki
posegajo v zanimivo in aktualno področje ravnanja z zaposlenimi in sodelavci. Tema je zelo
aktualna, tudi zato, ker se je ravnokar začel uresničevati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
Ta je vzbudil veliko zanimanja, še več polemike
in med zaposlenimi na področju zdravstvenega
varstva tudi nezadovoljstva. Mnogo dvomov o
njegovi pravičnosti gre na račun slabega razumevanja zakona in njegove implementacije, pa
tudi slabe razlage. Nekateri so si celo dovolili, da
so nanovo razvrščali ljudi. Veliko problemov je
povzročila prevedba in še vrsto drugih dogodkov, ki jih bo potrebno pojasniti. Postavljenih je
bilo še mnogo vprašanj, ki so dokaj kompleksno
materijo plač v javnem sektorju na novo odprla.
Plače so bile in bodo regulator in orodje vodenja
in uresničevanja ciljev. So pomembno orodje managementa, za krmiljenje proizvodnih, pa tudi
storitvenih procesov. Seveda si lahko ob tem takoj zastavimo vprašanje ali je imel management s
področja zdravstvenega varstva dovolj možnosti
in priložnosti, tako pri nastanku zakona, kakor
tudi pri njegovi implementaciji za tako podobo
in funkcijo zakona, ki bi sledil tudi tem ciljem.
V programu je veliko vsebin, ki odpirajo zgoraj
navedena vprašanja. To so teme, ki govorijo o
zadovoljstvu, o zavzetosti, o razvoju zaposlenih
v bolnišnicah, o povezanosti in vplivu socialnega statusa na absentizem. Kako obvladuje kadre Univerzitetni klinični center Ljubljana? Eno
ključnih med temi je, kako spodbuditi zaposlene, da bodo svoje delo opravili dobro in seveda
5

s potrebnim navdušenjem. Razpoloženje med
zaposlenimi je zelo pomemben dejavnik v procesu zdravljenja, kajti to razpoloženje omogoča in
zagotavlja ustvarjanje okolja, v katerem se bodo
pacienti dobro počutili in tudi ustrezno sodelovali pri zdravljenju. Ta dejstva so nedvomno med
seboj močno povezana, zato je zelo pomembno,
da se pojasnijo in razjasnijo vsi nesporazumi, ki
izhajajo iz tega sistema in odnosov, ki so jih nove
plače povzročile.
Z 11. jesenskim srečanjem članov Društva ekonomistov v zdravstvu nadaljujemo tudi s predstavitvijo dobrih praks, v gospodarstvu z možnostjo
prenosa teh v zdravstvo. Ker si težko predstavljamo zgoraj navedene teme brez konteksta kvalitete, je v program uvrščenih tudi nekaj tem, ki
govorijo o kakovosti, kot temeljnem izhodišču
zdravstvenih procesov. Nadvse pomembna je
tudi tema, ki govori o komunikaciji med zdravnikom in medicinsko sestro na eni strani in bolnikom na drugi strani. Ta zveza in soodvisnost je
ključna in mnogokrat določa tudi učinkovitost in
uspešnost zdravljenja.
V Zborniku so objavljene vse te vsebine, na seminarju sodeluje, tako kot ponavadi, večina ekonomistov s področja zdravstva. Vsem želimo dobro
poslušanje in tudi branje referatov.
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doc. dr. Janez Mayer

Vpliv sodobnih kadrovskih procesov na kakovost zdravstvenih zavodov

doc. dr. Janez Mayer
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede

Vpliv sodobnih kadrovskih procesov
na kakovost zdravstvenih zavodov
Povzetek
Raven kakovosti kadrovskih procesov je v tesni
soodvisnosti s konkurenčnostjo organizacije. To
lahko pojasni razlike v njihovi organiziranosti in
učinkovitosti.
V prestižno usmerjeni organizaciji uspeh temelji
predvsem na kakovosti in zavzetosti zaposlenih.
Ravnanje z zaposlenimi, ki zagotavlja uresničitev
ciljev, izhaja iz strategije in organizacijske kulture.
Upravljanje s človeškimi viri omogoča zaposlenim
razvoj potencialov v kompetence za vrhunske dosežke
za lastno zadovoljstvo in uspeh organizacije.
Slovenski zdravstveni zavodi pri tem zaostajajo.
Ključni vzrok je, da ne priznavajo pomena sodobnih
kadrovskih procesov za svojo kakovost.

Abstract
Level of personnel processes quality is in tight correlation with competitive position of organization. This
can explain the difference in their organization and
efficiency.
In prestigiously directed organization success is above
all based upon quality and devotion of employees.
Treatment with employees, that assures realization of
objectives, is derived by strategy and organizational
culture as well.

Slovene medical institutions are falling behind because they aren’t admitting importance of contemporary personnel processes for their quality.

1. Uvod
Na organizacije se nenehno povečuje pritisk
konkurence, ki zahteva vse večjo kakovost procesov in produktov. To zahteva angažiranje najprimernejših ljudi, ki so zmožni izpolnjevati in
preraščati cilje osebnega ter organizacijskega
delovanja. Aktiviranje razpoložljivih organizacijskih virov zagotavlja doseganje konkurenčne
prednosti in predstavlja potencial organizacije
za njihovo unikatno kombinacijo. »Organizacija
ne dosega konkurenčne prednosti zaradi boljše
pozicioniranosti glede na konkurenčne vplive,
marveč zato, ker zna izvirno kombinirati svoje
notranje vire, v prvi vrsti ljudi z znanji, interesi,
sposobnostmi, osebnostnimi lastnostmi, veščinami in izkušnjami, ki so konstitutivni elementi njihovih kompetenc. Graditev konkurenčne
prednosti na unikatni kombinaciji notranjih virov organizaciji omogoča uspešno odzivanje in
vplivanje na zahteve trga« (Tomažič, 2004, 1).

Human resources management ensures to employees
development of their potentials to competencies for
top achievements for own satisfaction and success of
organization.
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ali zahtevnost dela na aktivnostih procesa, ki
jih izvaja, ustreza posameznikom in ali posamezniki dosegajo ali celo presegajo zahtevnost
teh aktivnosti. Iz tega izhaja izboljševanje tistih
kompetenc, ki jih je mogoče razvijati ali pa premestitve s tistih organizacijskih vlog, ki jim posamezniki niso kos, ker ustreznih kompetenc
ne morejo razviti. Če pa dejanske kompetence
posameznika zahtevane presegajo, bi lahko
opravljali zahtevnejše delo kot doslej (slika2).

Slika 1: Dejavniki, procesi in rezultati gospodarjenja z ljudmi

2. Načrtovanje, pridobivanje, negovanje odnosov in ohranjanje
ljudi
Kadrovske procese utemeljuje razvojna strategije organizacije, organizacijska kultura, razpoložljivi viri in razmere na trgu dela (slika 1).
Na tej osnovi poteka načrtovanje zaposlovanja,
ki vključuje nove organizacijske vloge in potek
kariernih poti zaposlenih, do ravni, ki jih zmorejo.
Potrebe po sposobnostih, osebnostnih lastnostih, znanjih in veščinah vodilnih ljudi in
ekspertov so se v preteklosti in se še vedno
nanašajo na delovna mesta, definirana z organizacijsko strukturo, ki je toga (sistemizacija kot
organizacijski akt in ne proces) in iz katere niso
razvidne potrebe po dejanskih kompetencah
zaposlenih, ki so za učinkovitost posameznika
nujna nadgradnja njegove formalne izobrazbe
kot osrednjega tradicionalnega določila zahtevnosti delovnega mesta, na katerem temelji tudi
vrednotenje dela in s tem osnovna plača. Zato
ni čutiti transparentne potrebe po nenehnem
razvijanju kompetentnosti zaradi stalnih sprememb v procesu dela. Redke organizacije imajo
izdelane tudi modele ključnih kompetenc, ki so
vključeni v njihov sistem vrednot.
S pomočjo sočasne analize procesnega in kadrovskega vidika dela lahko pridobimo vpogled v razmerja med zahtevnostjo dela in kompetentnostjo ljudi, ki ga opravljajo ali so še na
trgu dela. Odgovoriti moramo na vprašanje,

8

»Zamisel uvajanja kompetenc v poslovno prakso je mogoče uresničiti, če v ospredju pozornosti niso več le za delo potrebno formalno znanje, marveč tudi veščine, ki omogočajo uporabo
tega znanja. Ljudje dokaj dosledno uporabljamo
tista izbrana in posnemanja vredna vedenja,
ki prinašajo uspeh in vodijo k rezultatom! Če
je ta proces dosledno izpeljan, smemo pričakovati dvig individualne delovne uspešnosti
v bistveno širšem organizacijskem kontekstu,
ki prerašča posamezno delovno mesto. Zahtevane kompetence integralno upoštevajo tudi
organizacijske strategije, cilje, vrednote, značilnosti organizacijske kulture in standarde kakovosti in odličnosti, ki se odslikavajo v vedenju
posameznikov in skupin - zamisel, ki na nov
in izviren način povezuje poslovne strategije
s sposobnostmi ljudi za njihovo uresničenje!«
(Gruban, 2003,1).

Slika 2: Kadrovski sistem, ki temelji na kompetencah

Možnost izbire najbolj kompetentnega posameznika za določen splet opravil omogoča pisanje organizacijskih vlog na kožo konkretnih
posameznikov in s tem postavlja na glavo star
kadrovski credo – pravega človeka na pravo
delovno mesto. Klasično delovno mesto na ta
način zgublja svojo determiniranost in s tem relativno nespremenljivost, zato se nam zdi ustreznejši termin organizacijska vloga, ki ne izhaja
več iz zahtevnosti dela, marveč iz celotne kompetentnosti posameznika (slika3).
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Na unikatni kombinaciji kompetenc zaposlenih
lahko izpeljemo tudi organizacijske in procesne
spremembe, ki bodo organizaciji omogočale
uspešno poslovanje v vsakokratnih razmerah.

praviloma ne preraste administrativne ravni.
Pri tem igra svojo vlogo tudi »nedotakljivost«
zdravniškega poklica, ki naj bi bil tradicionalno
visoko kompetenten. A visoka zahtevnost štu-

Slika 3: Primernost izvajalcev za zasedbo obstoječih delovnih
mest

dija in ugled poklica nista v visoki korelaciji z
učinkovitostjo vseh vlog, ki jih izvaja zdravnik
v sodobnem zdravstvenem zavodu. Visoka strokovna kompetentnost ne vključuje samodejno
na primer kompetentnosti za vodilne vloge in
zato se vrhunski strokovnjaki lahko ne izkažejo
tudi kot vrhunski vodje.

Bistveni razlog za uporabo kompetenčnega
modela je možnost vplivanja na organizacijsko
vedenje posameznika. Obeti uporabe velikih
managerskih konceptov in orodij za uresničevanje sprememb kot so organizacijska kultura,
reinženiring poslovnih procesov, organizacija,
ki se uči, management znanja, aktiviranje intelektualnega kapitala idr., se doslej niso zadovoljivo uresničili, ker jim ni v zadostni meri uspelo spreminjati neposrednega organizacijskega
vedenja zaposlenih.
Na področju pridobivanja in izbiranja se v zadnjem času uveljavlja tako imenovana »menjalna perspektiva oziroma pridobivanje kot dvosmerni proces« (Herriot, 1984 v Kohont, 2005:
65). Ta vidik govori o pridobivanju in izbiri kot
o »procesu medsebojne izmenjave in pogajanja
med organizacijo in posameznikom. Čim bolj
se posameznikove kompetence, pričakovanja in
potrebe ujemajo z organizacijsko kulturo, cilji
in vrednotami, večja je verjetnost, da je kandidat primeren za opravljanje dela ter da bo pri
svojem delu uspešen in zadovoljen.« (Kohont,
2005: 83).
V slovenskem zdravstvu zaradi kroničnega pomanjkanja strokovnjakov proces pridobivanja

Ohranjanje zaposlenih je na konkurenčnem
trgu dela zelo pomemben proces, saj je učinkovit strokovnjak rezultat velikih intelektualnih in
finančnih vložkov ter časa, ki je za to potreben.
Skrb za zaposlene vključuje nenehen posluh za
individualne potrebe in probleme sodelavcev,
skrb za kakovostne informacije in povratne informacije, strokovno izpopolnjevanje za osebno
konkurenčnost, osebnostno rast za sprejemanje
odgovornosti, izvajanje napredovanja idr. Izvaja se z različnimi inštrumenti kot je razvojni
(letni) pogovor, z vključevanjem sodelavcev v
soodločanje, v raziskovalno delo itn.

3. Razvoj kompetentnosti, napredovanja in mreženja
Nekaterih kompetenc, na primer inteligentnosti in elementarnih osebnostnih lastnosti, ni
mogoče razvijati, medtem ko je razvoj večine
kompetenc mogoče doseči z različnimi oblika-
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mi učenja in treninga.
Struktura zahtevnosti organizacijskih vlog
mora omogočati napredovanje, ki ni le simbolično kot je to v številnih sistemih, kjer so organizacijske ravni minimalno diferencirane. Vsako
napredovanje naj bi prineslo velike spremembe
v zahtevnosti dela, odgovornosti za njegovo kakovost in tudi občutno povečanje osnovne plače.
Sistem mora podpirati tudi rast socialnega kapitala, ki določa pogostost, raven kakovosti in intenziteto vključenosti posameznika ali skupine
v različne stike, vezi in omrežja, ki na temelju
dogovorov in zaupanja vplivajo na učinkovitost
in uspešnost vpletenih. Mreženje je sposobnost
dobre komunikacije in oblikovanja medsebojnih odnosov. V tej smeri se vse bolj uveljavljata
projektno delo in sodelovalno učenje.
Izrazi kot so vseživljenjsko učenje, organizacija, ki se uči, management znanja, konceptualno učenje, sodelovalno učenje idr. so danes zelo
aktualni. Čas zahteva nenehno, hitro učenje
in takojšnjo uporabo novega znanja. Znanje je
hkrati osnova za funkcionalno učinkovitost in
konkurečnost posameznika, delovne skupine
in organizacije. Zato bi morali biti vsi zelo zainteresirani za pridobivanje novih metod in tehnik učinkovitega učenja.

vrednost, za nekaj časa (patentno) zaščititi in s
tem zadržati ekskluzivno pravico za njegovo
uporabo. Novo znanje postaja vse dražje in tudi
za to ga je potrebno skrbno izbirati, predvsem
pa izobraževati tiste, ki si tega želijo in ga znajo
potem posredovati drugim, predvsem pa koristno uporabiti pri svojem delu.
Sodelovalno učenje prerašča klasično, individualno učenje v številnih vidikih, a za svojo učinkovitost zahteva določene pogoje, ki jih je treba
izpolniti. Zahteva soglasje med udeleženci, da
so se pripravljeni učiti skupaj, da si prizadevajo
za isti cilj, da bodo nesebično in kritično nenehno izmenjevali svoja spoznanja in izkušnje in
da bodo na koncu enakopravni solastniki znanja, ki so ga ustvarili (slika 4).

4. Nagrajevanje
dosežkov

ustvarjalnih

Trg je medij za novosti. Preživijo in razvijajo se
lahko le tiste organizacije, ki vzpostavijo proces
nenehne ustvarjalnosti zaposlenih. Le kontinuirano nastajanje novih izdelkov, storitev, doživetij, znanja idr. lahko vzdržuje in povečuje
konkurenčnost organizacije. Ustvarjalnost zaposlenih je s tem postala najpomembnejša kompetenca, ki med drugim zahteva tudi poseben
pristop pri vrednotenju in plačevanju učinkov
kreativnega dela.
»Ustvarjalna organizacija se ne naslanja le na
informacije, marveč tudi na svojstveno kulturo,
stil in način dela, predvsem na ustvarjalno timsko delo. Kreativni timi so usmerjeni h kakovosti, zagotavljajo prost pretok informacij, v njih
se deli dobro in slabo, odloča se s konsenzom,
sprošča se organizacijska sinergija.

Slika 4: Oblikovanje celostnega pogleda

Znanje še prepogosto ostaja v glavi posameznika in mu daje lažen občutek prednosti in
ekskluzivnosti pred drugimi. V naravi znanja
je, da se nenehno obnavlja in širi, zato skrivanje znanja pelje v njegovo stagnacijo. Znanje
je edini proizvod, ki z oddajanjem (prodajo) v
celoti ostaja na zalogi, zato bojazni, da bi z njegovo objavo kaj izgubili, ni. Seveda pa je smotrno tisto znanje, ki je bilo pridobljeno izjemno
težko in z velikimi stroški ter ima visoko tržno
10

Ustvarjalna organizacija temelji na: nezadovoljstvu z obstoječim stanjem, odprtosti k novim
zamislim in spremembam, eklekticizmu na
osnovi široke razgledanosti, na ustvarjalnosti
iz nuje, raziskovalnem pristopu pri reševanju
problemov“ (Srića, 2007).
Mojca Čeferin Kveder (2004) problematizira
vlogo glavne medicinske sestre v največjem
slovenskem zdravstvenem zavodu in raziskuje,
ali k njegovemu razvoju prispevajo tudi s svojo
ustvarjalnostjo. Potrdi hipotezo, da je ustvarjalnost glavnih medicinskih sester ključni dejavnik njihove managerske uspešnosti. Njihova
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ustvarjalnost se kaže v obliki predlogov, idej in
projektov, s katerimi glavne medicinske sestre
vplivajo na sodelavce, ki jih vodijo in na procese, ki jih upravljajo.
Pravilniki urejajo nagrajevanje učinkov dela
posameznika, na osnovi meril kot so gospodarnost, kakovost in obseg dela ter deklarirajo tudi
primerno nagrajevanje inovacij, a metodologije
za vrednotenje ustvarjalnega dela praviloma ne
vsebujejo. Tudi ko je v variabilnem delu plače
predvideno nagrajevanje ustvarjalnih dosežkov, kar sicer ni strokovno korektno, je največja
pomanjkljivost v tem, da se izplačuje vsem enako, kar nima nobenega učinka.
Prevladovanje rutinskega dela pred ustvarjalnim bo v organizaciji ohranjalo vse omenjene
dileme, medtem ko bodo v obrnjenem primeru
odpadle. Da ne bo pomote, razmerje med rutinskim in ustvarjalnim delom vseskozi razumemo kot komplementarno. Vsaka novost je
na začetku še nedefinirana z vidika učinkov in
teži k rutiniranosti. Sodoben pogled na človeka
v delovnem procesu izpušča njegovo popolno
fiksacijo na delovno mesto, ki vnaprej determinira aktivnosti in s tem izkorišča le omejen del
celotnega spektra njegovih kompetenc. V tem
primeru delo obsega celoten kontinuum od rutinskega do ustvarjalnega, kar presega klasično
dihotomijo, ki je zahtevala dvojna merila.
Skušamo odgovoriti na vprašanje, ali in kako
je mogoče vrednotiti ustvarjalne dosežke zaposlenih in na tej podlagi določiti ekvivalent njihovega učinka v plači.
Nepredvidljiva pojavnost ustvarjalnega dosežka se izmika klasičnim vrednostnim standardom in zahteva nenehno improvizacijo, vendar
na osnovi znanstvenih spoznanj, ki zagotavljajo objektivnost vrednotenja in pravičnost pri
nagrajevanju. Prvi odgovor na vprašanje o vplivu ustvarjalnosti na plače zahteva razmislek o
ključni razliki med delom, ki se ponavlja in daje
vsakokrat enak produkt in med delom, ki je
enkratno in daje vsakokrat drugačen produkt.
Ključna razlika je v tem, da rutinsko delo načrtujemo in standardiziramo, medtem ko kreativnega ne moremo. To pomeni, da tudi metode,
ki jih uporabljamo za vrednotenje rutinskega
dela, niso primerne za vrednotenje ustvarjalnega dela.
Medtem ko rutina omogoča kontinuiteto de-
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lovnega procesa, ustvarjalnih dosežkov ne moremo programirati. Lahko določimo le cilje, ki
zahtevajo nove rešitve, izdelke, storitve. Njihov
pojav je nenaden, njihova uporabnost pa vsaj
v začetku nedoločljiva in zahteva kompleksen
proces preizkušanja. Večina novih zamisli se
nikoli ne uresniči. To dejstvo sproža vprašanje,
ali nagrajevati že ustvarjalni dosežek, ki še ni
preizkušen, ali zgolj dosežke, ki imajo že (ekonomske) učinke.
Če v organizaciji prevladuje rutina in je pomen
ustvarjalnosti drugoten, se pojavi potreba po
dveh ločenih vrstah postopkov za vrednotenje
rezultatov dela. Pojavijo se dileme o tem, ali je
treba ustvarjalno delo posebej nagrajevati ali
ne. To vprašanje se zlasti zaostri tam, kjer so razvojni in raziskovalni oddelki, v katerih so ljudje zaposleni prav zato, da ustvarjajo novosti.
Številne organizacije so ta problem rešile tako,
da so postavile stroge kriterije za kadrovanje v
te oddelke, kjer je delo tudi bolj neformalno organizirano in predvsem bolje plačano. Ponekod
je bil status razvijalca začasen. Če posameznik
dalj časa ni ustvaril česa novega, je moral razvojni oddelek zapustiti in s tem so prenehale
tudi s tem povezane ugodnsti.
Hladen pogled na učinkovitost zaposlenih zahteva, da vsakdo s svojim prispevkom presega
raven stroškov, ki jih povzroča s svojim delom.
Govorimo o principu »up or out«, ki zaposlene
sili, da delajo z visokimi obrati, prek časovnih
normativov in pri tem izgorevajo – postajajo vse
manj učinkoviti.
Ljudje so ustvarjalni le, če svoje delo opravljajo
z veseljem. Poverjanje kreativnih nalog ne more
biti več ukazovanje, marveč dogovarjanje in pogajanje, ki upošteva posameznikove interese,
znanje, delovne pogoje, pripomočke in časovno razpoložljivost. Ustvarjalni delovni proces
v nasprotju z rutino zahteva preizkušanje številnih hipotez (eksperimentiranje) in s tem tudi
»vkalkulirano« pravico do zmote in napake.
Ustvarjalno negotovost je mogoče pomembno
reducirati z delom v (ekspertnem, raziskovalnem, razvojnem, projektnem) timu. Na poseben
način usposobljen tim je lahko tudi pomemben
pospeševalnik in pomnoževalnik ustvarjalnih
dosežkov. Ustvarjalna organizacija pojmuje
tim kot osnovno produkcijsko celico, ki temelji
hkrati na ustvarjalni svobodi posameznika in
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konsenzualnem odločanju tima.

5. Prikaz in vrednotenje rezultatov
Sodobni prikazi strokovnih in poslovnih rezultatov presegajo zgolj klasične ekonomske podatke (dobiček). V zadnjem času se je uveljavil
tako imenovan uravnoteženi sistem kazalnikov
(Kaplan, Norton, 2000). Z njim se poudarijo raznoliki kazalniki in pobudniki uspeha, postavi
ravnotežje med kratkoročnimi in dolgoročnimi
cilji in potrebnimi ukrepi, ki so potrebni tam,
kjer ni želenih rezultatov.

Slika 5: Merila in oblike nagrajevanja ustvarjalnega dela

Pogosto učinki ustvarjalnega dela niso neposredno merljivi, a so evidentni z vidika drobnih izboljšav, racionalizacij in omejeni na realtivno majhen vpliv. Tudi v tem primeru velja
ustvarjalnost vrednotiti in nagrajevati in s tem
spodbujati nadaljnjo motivacijo zaposlenih. V
primerih tako imenovane množične inovacijske
dejavnosti v organizaciji ni mogoče pričakovati
izjemnih ekonomskih učinkov, a je strategija v
tem, da priznavanje pravice do ustvarjalnosti
vsakomur, vpliva na njegovo zadovoljstvo in
pripadnost organizaciji ter povzroča nadaljnje
sproščanje kreativnosti.
V primeru drobnih predlogov in zamisli je torej
prvi kriterij, da se sploh pojavijo, naslednji, da
se ne ponavljajo, in osrednji, ali dejansko nekaj
izboljšujejo in v kolikšni meri.
Nagrajevanje ustvarjalnosti lahko opazujemo v
vrhunskem športu. Uspehi, ki jih posameznik
doseže v določenem obdobju, določijo njegovo
moč oziroma njegovo kakovostno raven (rating)
v razmerju do drugih, ki je opredeljena tudi z
vrednostnim (tarifnim) razredom, medtem ko
za posamezne dosežke prejema premijo (slika
5). V klasični organizaciji iščemo ustrezne ljudi
za prosta delovna mesta, medtem ko sodobna
organizacija izhaja iz dejanskega kompetenčnega profila posameznika, za katerega izbirajo tiste aktivnosti v celotnem delovnem procesu, za
katere je posameznik najbolj kompetenten. Pri
tem imajo prednost že uveljavljeni kandidati (z
ratigom). Vse večja skrb v uspešnih organizacijah je že namenjena temu, da čim dlje obdržijo
najboljše posameznike in najuspešnejše projektne time, a v korporacijah se le polagoma uveljavlja menjalna vrednost vrhunskih ekspertov in
managerjev podobno kot v športu.
12

Uravnoteženi kazalniki v zdravstvu naj bi kazali na tri soodvisne kategorije: vrednost za
bolnike, vrednost za zaposlene in poslovno vrednost, ki jo dosega zdravstveni zavod. Vrednost
za bolnike je kakovost zdravstvenih storitev, za
zaposlene pa pričakovan zaslužek ter uresničen
osebnostni in karierni razvoj. Zdravstveni zavod ustvarja poslovno vrednost s prihodki za
svoje storitve. Ravnotežje med kazalniki zagotavljajo učinkovite poslovne in strokovne strategije, ki jih management pridobi s širokim konsenzom zaposlenih. Na podlagi izkaza uspeha
je treba v zavodu prepoznati in predvsem zagotoviti potrebno znanje in druge vire, ki omogočajo učinkovito izvedbo najpomembnejših
procesov za doseganje zadovoljstva bolnikov
in zaposlenih ter za učinkovitejše obvladovanje
notranjih procesov za vse večjo kakovost.
Zdravstveni zavodi v Sloveniji bi morali zaposlovati bistveno več kadrovskih strokovnjakov.
“Naša podjetja pri razvoju kadrov uporabljajo
bolj tradicionalne metode, zaostajajo pa pri zahtevnejših, kot so karierni načrti, načrti nasledstev, uporaba ocenjevalnih centrov in podobno.” (Svetlik, 2001) (slika 6).
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Slika 6: Primerjava uporabe metod razvoja karier
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Ključni dejavnik sprememb poslovne
kulture so zaposleni (od direktorja do
vratarja)
Spremembe postajajo naš vsakdanjik. Še včeraj sem hodil po centru Ljubljane in je danes
Wolfova drugačna, prenovljena. Tudi v Maximarket-u, Nami se ne znajdem, ker so določene skupine blaga premestili na novo lokacijo.
Avionske karte smo nedavno nazaj naročali,
dvigovali in plačevali v turističnih agencijah ali
na prodajnih mestih avioprevoznikov. Danes
to isto delamo preko računalnika. Dokaj pogosto smo hodili v kino sedaj pa ostajamo doma
in uživamo v dobrih filmih na TV ali s spleta.
Za žejo smo v glavnem pili vodo danes pa ne
gre brez Coca Cole, Pepsi-ja, Kokte ali Sprite-a!
Operacije so bile dolgotrajne in pod anestezijo,
prav tako okrevanje po operacijah. Nič več. Vse
več je tehnološko zahtevnih in hitrih operacij in
pacient po nekaj urah že zapusti bolnišnico.

Slika 1: Spremembe dejavnikov uspešnosti poslovanja
Vir: Prof.dr. Andrej Kovačič, EF Ljubljana

Takšne in podobne spremembe se bodo v prihodnje dogajale še z večjim tempom oziroma
hitreje. In človek se bo moral sprijazniti z dej-
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stvom, da bo že jutri drugačen od včeraj in da
to ni nič posebnega ampak zahteva razvoja.
Informacijska družba v kateri živimo in globalizacija so pridobitve , ki jih ne moremo in ne
smemo negirati. Lahko le z njimi živimo in jih
poizkušamo razumeti in izkoristiti. To pa zahteva malo več napora, vsakodnevnega učenja
in proaktivnosti tako v življenju kot tudi na delovnem mestu.
Pravijo da danes velja rek ”Hitre ribe žrejo počasne” in ne kot pred nekaj leti ”Velike ribe
žrejo majhne”. Ni torej pomembno da si velik.
Pomembno je biti hiter, okreten, prilagodljiv,
iznajdljiv/inovativen, večstranski, pozitiven ter
na rezultate usmerjen, pa še kakšno podobno
veščino lahko damo v ta koš.
In na tem mestu bi rad začel zgodbo o obnašanju oziroma poslovni kulturi zaposlenih. Kje
vse tičijo razlogi, da je takšna kot je in kaj vse se
mora zgoditi, da se bo spremenila ali bolje rečeno prilagodila zahtevam sedanjosti . O jutri,
ki bo spet drugačen niti nočem razmišljati je pa
nadaljevanje te pripovedi.
Kultura je način sobivanja in občevanja, ki so ga
ljudje sprejeli in se je uveljavil skozi čas. Je zapletena mešanica običajev , prepričanj, navad in
vrednot, ki so prevladale in se učvrstile v neki
sredini. Je posledica tako zgodovinskih kot lokalnih značilnosti. V preteklosti in danes ji daje
poseben pečat tudi veroizpoved. Ko rečemo, da
se nekdo kulturno obnaša imamo v mislih spoštovanje običajev, navad in vrednot neke lokalne sredine. Kultura se spreminja, a počasi ker je
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pregloboko zasidrana v naši podzavesti. Lahko
jo po svoje oblikujemo in dograjujemo vendar
se ji ne moremo izogniti. Pri tem prav gotovo
zelo pomaga razgledanost in poznavanje drugih sosednjih ter daljnih kultur. Še najbolj se
obnese osebna izkušnja pridobljena skozi potovanja oziroma bivanje in delo v deželah, ki so
različne od kraja stalnega prebivališča.
Spoznanje, da živijo po svetu ljudje z drugačnimi kulturnimi navadami in običaji je na eni
strani šokantno. Drugo spoznanje, da smo si v
mnogočem vendarle podobni , pa nas pomirja in
osrečuje. Navezava stikov z ljudmi iz različnih
kulturnih sredin je zato poučna in pomembna.
Govori nam, da se z njimi lahko sporazumevamo in komuniciramo. Tudi nas uči raznolikosti pogledov in modrosti življenja , ki so si več
ali manj podobne Uči nas o kulturnih razlikah
in podobnostih. Uči nas o nekaterih skupnih
vrednotah, ki so presegle vse ovire in postale
tako rekoč univerzalne kot naprimer: poštenje,
odkritost, delavnost, proaktivnost, zaupanje in
slično.
Nosilci neke kulture in njeni prenašalci ter ohranjevalci so ljudje. Ljudje kulturo sprejemajo, jo
sooblikujejo in jo nenazadnje predajajo naslednjim generacijam. Vse to kot uvod v poslovno
kulturo, ki ni nič drugega kot kultura nekega
podjetja oziroma družbe (corporate culture, business culture).
Meni je blizu definicija poslovne kulture, kot jo
v enem od svojih člankov navaja Debra Thorsen: „Najlažje si je zamišljati poslovno kulturo
kot energijsko polje, ki opredeljuje kako ljudje,
zaposleni v nekem podjetju ( bolnišnici) razmišljajo, delujejo in vidijo svet okoli sebe. Pogosto
primerjam kulturo z elektriko. Kultura je močna in nevidna, zato posledično daleč segajoča.
Kultura je energija, ki je vtkana v razmišljanje,
obnašanje in identiteto pripadnikov neke skupine.
Poslovna kultura se ustvarja naravno in avtomatično. Vsakič, ko se srečajo ljudje s skupnim
namenom in ciljem, se ustvarja kultura. Ta skupina ljudi je lahko družina, soseska, projektni
tim ali podjetje (bolnišnica). Kultura se avtomatično ustvarja potom kombinacije razmišljanja,
energije in prepričanj ljudi v skupini.”

bujev, simbolov, ritualov in mitov , ki jih vsako
podjetje (bolnišnica) razvije skozi čas”
Tretja pa gre takole:” Kultura je povezana z vrednotami, prepričanji in obnašanjem organizacije oziroma podjetja (bolnišnice). Na splošno
gre za prepričanja in vrednote, na osnovih katerih ljudje razlagajo dogodke in izkušnje in se
tako tudi obnašajo kot posamezniki in skupina.
Kultura se operacionalizira, ko vodje – managerji oblikujejo in zapišejo vrednote podjetja
(bolnišnice), ki postanejo vzorci obnašanja za
vse zaposlene. Podjetja (bolnišnice) z močnimi
poslovnimi kulturami hitreje dosegajo svoje cilje zaradi tega, ker so zaposleni na ta način bolj
osredotočeni na kaj je treba narediti in kako...”
Prof. dr. Ivan Šijakovič v svoji prezentaciji “Poslovna kultura in etika” pravi, da podjetniško
kulturo tvorijo: nacionalna kultura, kultura
mikro sredine v kateri podjetje deluje, karakteristike panoge, v kateri podjetje deluje, notranja kultura podjetja, kultura lastnikov oziroma
managerjev podjetja in kultura posameznikov
zaposlenih v podjetju.”
Prof. dr. Andrej Kovačič v svoji knjigi “Management poslovnih proceov” uporablja sledečo definicijo poslovne kulture: ”Podjetniško (poslovno) kulturo vidimo kot vedenje posameznega
člana skupine in način kako posamezniki sodelujejo v delovnih skupinah, oddelkih, sektorjih
in celotnem podjetju.” V strokovnem članku
pa ugotavlja: ”Prvi, ki je upošteval podjetniško
kulturo je bil Leavitt. Ugotovil je, da ko govorimo o organizacijskih spremembah ne gre samo
za tehnološki pogled. Za doseganje optimalnih
rezultatov je potrebno opredeliti vse med sabo
povezane ključne poslovne elemente: strukture,
ljudi – zaposlene in druge resurse, ki omogočajo poslovanje in nam pomagajo dosegati planirane rezultate: poslovne procese in končno
tehnologijo (vključno z IT). Prikazal je diagram
(Leavittov diamant), ki nakazuje potrebo po
upoštevanju povezave med spremembami poslovnih procesov in organizacije z vsemi ostalimi činitelji, ki tvorijo sociološko tehnični okvir
nekega podjetja. V kolikor diamantu dodamo
še poslovno kulturo, potem le-ta izgleda kot na
sliki spodaj.”

Spet druga definicija poslovne kulture glasi: „To
je mešanica vrednot, spoznanj in prepričanj, ta16
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Slika 2: Leavittov diamant
Vir: Prof. dr. Andrej Kovačič, EF Ljubljana

Dr. Kovačič se strinja z ugotovitvijo raziskav, da
moramo poiskati razloge za neuspele projekte
prenove poslovanja podjetij predvsem v ljudeh
– managerjih ter zaposlenih oziroma podjetniški kulturi, saj gre pri uvajanju sprememb za
spremembo obnašanja ljudi ali z drugimi besedami tudi za spremembo podjetniške kulture
podjetja.
Za področje zdravstva sem iz nekega članka
potegnil sledečo definicijo poslovne kulture: „V
profesionalnem smislu je to obnašanje usmerjeno na kupce - naročnike in kolege zdravnike , ki
je v največjem interesu bolnikov.”
Medtem, ko je znani predsednik uprave General Electric-a Jack Welch izjavil:” Kar razlikuje
GE od konkurence, je poslovna kultura , ki uporablja različnost kot neusahljiv vir priložnosti
za učenje in je zakladnica idej, katerih širina in
bogastvo sta brez primere pri soočenju z drugimi velikimi podjetji iz celega sveta. V srcu te
poslovne kulture leži spoznanje, da je sposobnost učenja in hitra prevedba tega novega znanja v akcijo/aktivnosti največja kompetitivna
poslovna prednost”.
Tako pridemo do spoznanja, da sta različnost in učenje dve ključni vsebini sodobne in
uspešne poslovne kulture, ki pogojujeta inovativnost in napredek (= spremembe). In nenazadnje, da so spremembe (spreminjanje,
fleksibilnost,povezljivost) dobrodošle, pomembne ter potrebne in brez njih ni razvoja poslovanja oziroma doseganja načrtovanih poslovnih
rezultatov.
Gornje ugotovitve moramo sedaj prenesti na
obnašanje ljudi oziroma zaposlenih, saj so oni
nosilci poslovne kulture in sprememb. Ko govorimo o zaposlenih imamo v vidu tako managerje (direktorje in vodje) kot ostale zaposlene.

Raznolikost v vrstah zaposlenih je moč dosegati
na več načinov. Lahko poskrbimo in to delamo
bolj ali manj avtomatično, da imamo v podjetju/
bolnišnici pravo mešanico mladih prodornih
kadrov, pripravljenih na tveganja in spremembe, ter dovolj veliko količino starejših modrih
ljudi, ki preprečujejo prevelike skoke, ki ne bi
prestali implementacije (potrebne spremembe
v obnašanju zaposlenih bi bile prevelike). To
dosegamo tudi tako, da v podjetje /bolnišnico
pripeljemo profesionalce iz različnih področji
znanosti: zdravnike, podjetnike-ekonomiste,
finančnike, organizatorje, procesnike, kadrovike-sociologe, informatike in druge profile in
jih pustimo, da strokovno delajo. Za to poskrbimo, če smo v podjetje / bolnišnico pripravljeni
pripeljati profesionalce različnih nacionalnosti,
ras, veroizpovedi, kulturnih in socialnih ozadij.
To naredimo, če v podjetja / bolnišnice uspemo
pripeljati vrhunske managerje kot tudi zdravnike in pustimo, da delajo vsak svoj posel. Nenazadnje to naredimo, če v podjetju / bolnišnici gojimo odprtost do raznolikosti, nasprotnega
mišljenja in razmišlanja izven okvirjev. Tudi, če
v podjetju gojimo pozitiven način razmišljanja
in dela ter sodelovanje in timsko delo. Tudi če
v podjetju / bolnišnici podpiramo prehod na
ciljno vodeno poslovanje ter procesno organiziranost.
Prav tako in enako pomembno je, da v podjetju
/ bolnišnici nenehno učenje postane vrednota
in potreba. V tem primeru ne govorimo o katerem koli učenju, temveč o učenju osredotočenem
na potrebe sodobne medicine in managementa
kot tudi drugih specifičnih znanj in veščin , ki
jih v podjetju / bolnišnici potrebujemo. In učenje, ki bazira na odlikah posameznikov oziroma zaposlenih. Ker v bolnišnicah primanjkuje
managerskih znanj in veščin moramo v ekipo
pridobiti take profile , zdravnikom pa omogočiti učenje ekonomije in organizacije. Potrebujemo kritično maso znanja in motiviranosti, ki
bo potisnila podjetje / bolnišnico v pozitivne
spremembe. Pozitivne spremembe imenujem
vse tiste, ki pomagajo opredeliti prave stvari in
jih potem učinkovito delati. Dober primer take
spremembe je prehod na procesno organiziranost poslovanja.
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Slika 3: Konkurenčna prednost procesne usmerjenosti

Prave stvari so vse od procesov zdravljenja posamezne tipske bolezni do izrabe kapacitet in
strokovnega in podpornega osebja podjetja /
bolnišnice. Učinkovito delo pomeni več pacientov na enoto časa, več pregledov v enem dnevu, več operacij v enem dnevu, manjšo uporabo
zdravil na pacienta, manj zastojev in prostega
teka v poslovanju, boljša in IT podprta administracija, boljše vodenje in voditeljstvo, boljša
komunikacija na vseh nivojih poslovanja, večja
kvaliteta in pretočnost informacij, boljše vodenje sestankov, bolj učinkovita delegacija nalog
in odgovornosti, prenos odločanja na najnižji
možni nivo, večje zadovoljstvo zaposlenih.
Vedenje oziroma obnašanje zaposlenih je posledica poslovne kulture podjetja (bolnišnice)
kot tudi in še posebej načina vodenja podjetja
s strani managerjev (kvalitete voditeljstva), ki
vsaki poslovni kulturi daje intonacijo. O kulturi in poslovni kulturi smo že marsikaj rekli, pa
poglejmo še vodenje in voditeljstvo.
Vodenje podjetja je pri nas dokaj sporna kategorija posebej, ko govorimo o vodenju bolnišnic.
Ali naj jih vodijo zdravniki – zdravniki specialisti ali bi bilo bolje , da jih vodijo managerji
(ekonomisti, organizatorji, pravniki itd.). Dilema pravzaprav ni velika oziroma ne obstaja.
Bolnišnica ni nič drugega kot podjetje na področju zdravstva. In temu primerno je potrebno
bolnišnice voditi – menedžirati, v kolikor je cilj
z danimi sredstvi doseči planiran rezultat. Aktivnosti/postopki oziroma procesi, odločanje,
vodenje, timsko delo – sodelovanje, IT podpora
itd. vse to je v bolnišnicah primerljivo z vodenjem podjetja v neki drugi panogi. Gre torej za
enako razumevanje poslovanja ali z drugo besedo upravljanja in je zato pomembno, da bolnišnice vodijo strokovnjaki/specialisti, ki dobro
18

poznajo znanja in veščine vodenja ter voditeljstva in si na drugi strani pridobijo dovolj široko
znanje iz področja zdravstva (specifike procesov zdravljenja, financiranja zdravstva, nadziranja zdravstva, zdravstvene zakonodaje, vloge
ZZZS in drugih zdravstvenih inštitucij itd.).
So to ekonomisti ali zdravniki na koncu niti
ni važno! Pomebno je, da posedujejo potrebna
znanja, veščine in izkušnje na področju vodenja večjih sistemov. Praksa kaže na to, da so za
ta mesta bolj primerni diplomirani ekonomisti
oziroma magistri ekonomije z večletnimi izkušnjami iz vodenja ter voditeljstva ter dobrim
poznavanjem delovanja državne uprave. V kolikor ima te karakteristike zdravnik, je prav tako
lahko uspešen manager pod predpostavko, da
se je pripravljen dolgoročno odreči svoji profesiji – zdravstveni praksi, ker za to kot manager
ne bo imel časa.
Pri vodenju ločimo na eni strani vodenje organizacije in procesov, na drugi strani pa vodenje
ljudi – zaposlenih. Žal se že v šoli in na univerzah premalo učimo tega drugega: vodenja ljudi
ali voditeljstva.
Voditeljstvo je dokaj zahtevna tematika, ki ji
tudi v naši managerski praksi posvečamo premalo pozornosti in časa. Po neki najbolj široki
definiciji je vodenje doseganje rezultatov skozi
oziroma preko svojih zaposlenih. Da bi to nekomu uspelo, mora najprej začeti drugače razmišljati. Prehod z „jaz” razmišljanja in delovanja
na „mi” razmišljanje, delovanje in obnašanje je
najbolj pomemben, a ne edini element voditeljstva.
Ta sprememba na „mi” obnašanja je za nekatere od nas nepremostljiva ovira in taki ljudje ne
bi smeli prevzemati funkcij, kjer so kompetence
voditeljstva pomembnejše od same strokovnosti oziroma „poklica”. Voditeljstvo je zahtevna in časovno ter fizično utrudljiva dejavnost.
Zahteva celega človeka 10-12 ur dnevno, kar je
telesno in umsko težka naloga. Poleg tega zahteva odprtost za različna mnenja, sposobnost
reševanja problemov in prinašanja odločitev,
pravičnost, transparentno komunikacijo in obnašanje, ciljno na rezultate usmerjeno delovanje, sposobnosti analiziranja, planiranja, kontroliranja in še kaj.
Po eni od metodologij voditeljske kompetence
delimo na štiri stebre voditeljstva:
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1. poznavanje in razvijanje samega sebe
2. poznavanje in razvijanje poslovanja (posla s
katerim se podjetje ukvarja)
3. poznavanje, podpiranje, motiviranje in razvijanje zaposlenih
4. neprestana jasna komunikacija navzgor, navzdol, levo in desno

Slika 4: Model – 4 stebri voditeljstva

Vse kot vedno in tudi pri voditeljstvu se začne
pri „sebi”. Manager - vodja mora dobro poznati
sebe, svoje odlike in pomanjkljivosti, da lahko
vodi druge. Manager mora zaupati vase , da je
sposoben zaupati drugim. Manager se mora
znati obvladovati oziroma brzdati svoja čustva.
Manager je kot model, saj se njegovo obnašanje
preslikava na obnašanje njegovih podrejenih.
Za doseganje rezultatov mora manager uporabljati pozitiven “win – win “ pristop, ki mu
omogoča graditi mostove in dolgoročne poslovne ter profesionalne vezi. Nenazadnje se mora
uspešen manager neprestno razvijati/učiti oziroma širiti svoje kompetence na nova, za posel
zanimiva, področja ter iskanje novih rešitev in
idej izven znanih okvirjev.
Poznavanje posla ter poslovanja se zdi samo po
sebi umevno, a dela prenakaterim managerjem
mnogo preglavic. Težko je suvereno voditi zaposlene, v kolikor zelo dobro ne poznaš vsebine poslovanja (zakaj, kaj in kako). Ni potrebno,
da je manager odličen na vseh področjih , ki jih
podjetje(bolnišnica) pokriva. Mora pa to znati
povezati in pripeljati do rezultata. Za tista področja, ki jih slabše pozna, si po pravilu dobi
ustrezne sodelavce. Tudi mora manager znati
spodbujati uporabno inovativnost, saj je odgovoren prav tako za razvijanje posla.

Najtežje med štirimi stebri voditeljstva je verjetno za vse managerje poznavanje, motiviranje
in razvijanje zaposlenih. To je namreč področje kateremu bi moral vsak manager posvetiti
največ delovnega časa. Nikoli ne smemo pozabiti, da je vodenje doseganje rezultatov skozi
sodelavce. Kako usposobiti in motivirati ljudi
za doseganje planiranih rezultatov, je velika
umetnost in tu se ločijo najboljši managerji od
dobrih. Kaj vse je potrebno vedeti in upoštevati,
ko zaupamo posamezne funkcije oziroma pomebna področja dela sodelvcem? Kako si pridobiti njihovo zaupanje? Kako jim postaviti in
razložiti ključne cilje, ki jih morajo doseči? Kako
z njimi ohranjevati neprestano pozitivno komunikacijo? Kako jih motivirati in nagrajevati?
Vse to so ključne naloge voditelja. Rezultat poslovanja in zadovoljstvo zaposlenih zavisi prav
od gornjih odgovorov.
Četrti steber voditeljstva se zdi kot izven konteksta. Toda brez neprestane transparentne komunikacije si je manager odrezal glavno žilo,
ki hrani zaposlene, obenem pa po njej prihajajo
nazaj zlata vredne povratne informacije. Na tem
mestu ne pozabimo reka: ”Kar daš v računalnik
pride ven v obliki rezultata. Noter neprimerne
informacije, ven šlamastika in obratno.” Podobno velja za vodenje ljudi. Njihovo delovanje je
pod neposrednim vplivom informacij, ki jih
prejemajo od vodje in informacij , ki jih vodji posredujejo. Torej je ena ključnih veščin vodenja in
komunikacije tudi poslušanje. To je verjetno rak
rana vseh managerjev. Najhuje pa je dejstvo, da
se eni tega sploh ne zavedajo. Komunikacija je
torej tudi in mnogokrat samo aktivno poslušanje. Kot managerji moramo obvladati vse vrste
komunikacije: pogovorno, pisno, prezentacije,
e-pošta itd. Prav na koncu je komunikacija tudi
managerjevo dnevno obnašanje.
Dr. Robet Fritz v svoji knjigi ”Corporote Tides”
navaja sledečih 6 ključnih vedenjskih oblik, ki
opredeljujejo vodjo – leader-ja:
1. vedo, kam gredo (jasno vidijo cilj – željeno
končno stanje)
2. vedo, kje se trenutno nahajajo (realno ocenjujejo sedanjost)
3. željeno končno stanje – cilj je za njih pomemben oziroma predstavlja prvo prioriteto
4. znajo navdušiti in spodbuditi druge za doseganje željenega cilja
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5. pomagajo zaposlenim osredotočiti se na sedanjost v relaciji na željeni cilj
6. sposobni so prevesti neskladnost (napetost)
med sedanjostjo in željenim ciljem v niz aktivnosti, ki omogočajo pomik naprej
Spet drugi avtorji delijo voditeljstvo na sledeče
ključne vloge:
- zna iz ocene preteklosti & sedanjosti napovedati prihodnosti (vizija)
- zna to vizijo prevesti v strategijo in cilje ter za
sabo potegniti zaposlene
- zna razdeliti delo (aktivnosti) med zaposlene sodelavce, spremljati izvajanje in ga pripeljati
do rezultata
- zna poslušati in upoštevati mnenja drugih
- zna praznovati uspehe in nagraditi zaposlene
(sodelavce)
Skozi vse naštete vloge in kompetence managerja se nevidno prepleta rdeča nit, ki vse povezuje to je zaupanje. Stephen M. R. Covey v svoji
knjigi „The Speed of Trust – The One Thing that
Changes Everything” na osnovi izkušenj in
dolgoletne prakse trdi, da je zaupanje pomebno
tudi kot močan ekonomski dejavnik, lepilo, brez
katerega podjetja in sistemi počasneje delujejo
in so manj uspešni. To dokazuje z enostavno
formulo - nekašnim ravnotežjem, ki je potrebno
za uspešno poslovanje podjetja in se osredotoča okoli zaupanja. Formula je osnovana na treh
kategorijah: zaupanju, hitrosti reagiranja ter
doseganju rezultatov in stroških. Bazira na preambuli, da kultura zaupanja bistveno vpliva na
predvsem dvoje rezultatov poslovanja in to je
hitrost doseganja rezultatov ter na drugi strani stroške poslovanja. V primeru, ko v podjetju
primanjkuje zaupanja, se hitrost doseganja rezultatov zmanjšuje in stroški poslovanja povečujejo. In obratno, ko postaja kultura zaupanja
močnejša in prevladujoča oblika komunikacije,
se posledično hitrost doseganja rezultatov povečuje in stroški nižajo.
Poizkusimo dokazati gornjo trditev na primeru
iz prakse. V avionskem prometu pred 11. septembrom 2001 je bilo potrebno priti na letališče
za notranji let v ZDA približno 30 – 40 minut
pred poletom. Danes, po uvedbi najstrožjih varnostnih ukrepov moramo biti na letališču 1 ½
ali celo 2 uri pred poletom. Poleg tega so ome20

njeni varnostni ukrepi bistveno podražili ceno
letaliških storitev. Nezaupanje v sistem obvladovanja potnikov na letališčih je torej povzročil bolj poostrene in daljše postopke ter močno
zvišalo ceno teh storitev. Podobnih primerov
najdemo v vsakdanji poslovni praksi nešteto in
se lahko vsak sam prepriča, da formula deluje.
Hitrost doseganja rezultatov, ki je povezana z
hitrim reagiranjem na spreminjajoče se potrebe
pacientov, in neprestana potreba po zniževanju stroškov na enoto produkta ob zagotavljanju primerne kvalitete sta postali bolj nujnost
kot ideal tudi v poslovanju bolnišnic. Procesna
orientacija, ko v podjetju (bolnišnici) postavimo in upravljamo tistih 10-14 ključnih „end to
end” procesov in kultura zaupanja prinašata
prav večjo hitrost doseganja rezultatov in nižje
stroške. Tu so, kot je bilo že večkrat napisano,
še velike rezerve, ki ostajajo v mnogih naših
podjetjih (bolnišnicah) malo ali popolnoma neizkoriščene .
Torej moramo kulturo zupanja graditi, hraniti
in jo podpirati. V kolikor zaupanja v podjetju
(bolnišnici) primanjkuje ali ga ni lahko in moramo zato marsikaj narediti. Količino zaupanja
lahko v podjetju povečamo precej hitreje kot
si to mislimo. Izboljšanje zaupanja bo prineslo
večjo kakovost dela in življenja in izboljšanje
doseganja rezultatov. Zaupanje pomeni gotovost ter prepričanje v nasprotju z nezaupanjem
oziroma dvomom o ljudeh, njihovi osebnosti,
sposobnostih, namenih in preteklih & bodočih
dosežkih.
Zopet smo pri vodsteni ekipi podjetja (bolnišnice), ki je prva v vrsti odgovorna za izgradnjo
in ohranjevanje zaupanja. Osnova te kulture
je profesionalno in transparetno upravljanje z
človeškimi viri in pravično nagrajevanje. Zaupanje lahko na nek način enačimo s pozitivnim mišljenjem (ti si v redu, jaz sem v redu) ter
razmišljanjem in prepričanjem, da se da stvari
spremeniti in izboljšati. Gradimo vedno in povsod na odlikah sodelavcev. Ko so kompetentni
in motivirani, jim naloge delegiramo. Kompetetni posamezniki na pravem mestu, ki si zaupajo, pa so kot dobro uigrano nogometno moštvo.
Ekipa, ki z znanjem in zaupanjem/motivacijo
dosega gole in zmaguje.
Covey v omenjeni knjigi govori tudi o davku na
nezaupanje oziroma dividendah, ki jih močna
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kultura zaupanja v podjetju poraja. Pravi, da je
zaupanje skrita spremenljivka, ko govorimo o
uspešnosti poslovanja in to prikaže z oplojeno
klasično formulo, ki glasi:
(strategija x izvedba ) x zaupanje = rezultat
Covey zatrjuje, da je sposobnost vzpostavljanja,
gradnje, širjenja in ponovnega vzpostavljanja
zaupanja z vsemi deležniki poslovanja t.j. kupci, pacienti, poslovnimi partnerji in sodelavci
ključna voditeljska kompetenca nove globalne
ekonomije.
Nekje smo že zapisali, da je ključ do uspešnega poslovanja ter vodenja podjetja (bolnišnice)
upravljanje sprememb. Neprestane spremembe
postajajo tisti zadnji del nalog, kjer se managerji izkažejo ali ne. Gospod Rolf Barry Berg iz
podjetja SEMCO v svoji prezentaciji „Inovacije
in podjetništvo” trdi, da so prav spremembe (z
drugo besedo inovacije) tiste, ki podjetje silijo v
drugačno, novo, boljše poslovanje, zaposlene pa
v drugačno novo obnašanje na delu.

(novo) poslovno kulturo. Takšno razumevanje
sodobnega poslovanja podjetij podpira tudi diagram z štirimi ključnimi elementi poslovanja,
ki so potrebni, da podjetje (bolnišnica) uspešno
posluje (dosega svoje cilje, ohranja konkurenčnost na trgu in se razvija): sodelovanje, inovativnost, kontrola in tekmovalnost.
Na koncu lahko zaključimo z ugotovitvijo, da
se bo obnašanje zaposlenih in s tem poslovna
kultura podjetja (bolnišnice), prisiljena v bodoče hitreje spreminjati in prilogojevati novim
modelom in principom vodenja in upravljanja,
ki jih bodo managerji morali začeti uporabljati
in uvajati v dnevno poslovanje, da bodo lahko
še naprej dosegali načrtovane cilje. Pri teh spremembah bosta ključni hitrost doseganja rezulattov, ob zagotavljanju standardov kvalitete,
nižji stroški poslovanja, večja prilagodljivost ter
povezljivost in usmerjenost na kupca (pacienta). Spremembe poslovne kulture podjetja (bolnišnice) lahko z gotovostjo pričakujemo v smeri
večje kompetentnosti zaposlenih, razmišljanja
in inovativnosti zaposlenih, samoiniciativnosti,
prevzemanja odgovornosti, boljše komunikacije, več sodelovanja med sektorji, bolj fokusiranega razvoja kadrov (direktorjev, vodij in ostalih zaposlenih), bolj ciljnega poslovanja.

Slika 6: 4 principi uspešnega poslovanja
Slika 5: Kaj je vloga managerja - voditelja?
Vir: Rolf Barry Berg, Semco, Inovativnost in podjetništvo

No in ravno pri upravljanju sprememb najbolj
pridejo do izraza voditeljske sposobnosti managerjev, ki morajo skozi spremembe voditi
zdaj poslovanje (lažji del naloge) zdaj zaposlene
(težji del naloge). Upravljanje sprememb ni nič
drugega kot spreminjanje obnašanja vseh zaposlenih. Novo obnašanje zaposlenih, ko je dovolj utrjeno pa se začne spreminjati v drugačno

Uvajanje gornjih sprememb potrebnih za uresničevanje načrtovanih ciljev poslovanja bo
oblikovalo drugačno obnašanje managerjev.
Posledično bo to bistveno vplivalo na spremembo obnašanja vseh zaposlenih, kar se bo
odrazilo na spreminjaju poslovne kulture podjetja (bolnišnice). Spremembe v poslovanju
bodo torej kreirale spremebe obnašanja te pa
spremembe poslovne kulture. Brez spremmeb
obnašanja najprej direktorjev in vodij ter nato
vseh zaposlenih se poslovna kultura podjetja
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Peter Ilgo, univ. dipl. ekon.

Ključni dejavnik sprememb poslovne kulture so zaposleni (od direktorja do vratarja)

ne bo spremenila. To je proces, ki se praviloma
začenja od znotraj in zahteva visoko profesinalen in motiviran management tim, ki je zmožen
in voljan načrtovati in izpeljati ključne potrebne
spremembe. Tim, ki bo sposoben za sabo potegniti večino zaposlenih in spremeniti dosedanje
obnašanje na delovnem mestu ter ga zamenjati
z novim, drugačnim, bolje prilagojenim sodobnim modelom poslovanja. To ni možno delati
od zunaj niti je to možno speljati na deklarativen način. Tam, kjer zaostajamo, je potrebno
s tem čimprej začeti. Le tako nam lahko uspe
zmanjšati razliko do najrazvitejših v Evropi.
SLIKA 7: PRIPRAVLJENOST NA SPREMEMBE
S=N+V+P
S - pripravljenost na spremembe
N - nezadovoljstvo z razmerami (vemo zakaj)
V - vizija prihodnosti (vemo kam)
P - zaupanje v pot do sprememb (vemo kako
oziroma na kakšen način)
Vir: Prof. Dr. Andrej Kovačič, EF Ljubljana

SLIKA 8: KAJ SPREMENITI ?
Nove možnosti za izboljšanje kakovosti pacientovega življenja
Izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov in
storitev

7.

Preveč stane

8.

Direktor oz. lastnik to ne bo sprejel

9.

Dobra zamisel a težko ostvarljiva

10.	Kaj bomo pa naredili z sistemom, ki ga
imamo
11.

Ali ste prepričani da bo to delovalo

12.

Imate prav, toda...

Vir: Prof. dr. Ivan Šijakovič, Poslovna kultura i etika
SLIKA 10: PRIMERJAVA TREH SVETOVNIH EKONOMIJ

Kritične
dimenzije
distanca
moći
Individualizam/
kolekt.
Materijal./socijalna
Izbegav.
neizves.
(Rizika)
Vremenska orjentacija

SAD

Nemačka

Japan

Umereno
niska
Visoko
individual.
Visoko
materijal.

Umereno
niska
Umereno
individual.
Umereno
materijal.

Umereno
visoka
Umereno
kolektiv.

Slabije
izraženo

Umereno
do jako

Jako

Dugi rok

Dugi rok

Dugi rok

Visoko
materijal.

Vir: Prof. dr. Ivan Šijakovič, Poslovna kultura i etika

Ukinitev vseh aktivnosti, ki ne prinašajo dodane vrednosti
Učenje iz uspešnih projektov, lastnih in od konkurence
Vir: Rolf Barry Berg, Semco , Inovativnost in podjetništvo

SLIKA 9: 12 RAZLOGOV, KI SE NAVAJAJO
PROTI SPREMEMBAM
1.

Zakaj menjati, tudi tako je dobro

2.

Naše delo je specifično

3.

Znašli smo se tudi brez tega

4.

Nekaj takega nismo nikoli počeli

5.

To smo že sami poizkusili

6.

Nimamo časa
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Milko Grebenc

Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Milko Grebenc
Danfoss Trata Ljubljana

Prenos dobre prakse iz gospodarstva v
zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Disney verzija 1939

Disney verzija 1931

Moč misli daje, človeku moč nad naravo.
Hans Christian Anderson 1805-1875
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Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Srečanje dveh direktorjev in pogovor
o vitkih pristopih. . .
Direktor bolnice je pričel z aktivnostmi . .
Danes bolnišnica Odense deluje po vitkih načelih in dosega dobre rezultate
(finančno, delovni pogoji, hitrejši postopki itd.).
Danes potrebujejo 1 dan za celotno dokumentacijo, včasih je bilo
potrebnih 4 dni. Čakalni čas za ultrazvočno preiskavo je krajši za 2/3. . . .

“Ljudje mislijo da se Danfoss ne more primerjati z bolnišnico, vendar to
deluje kadar se pogovarjamo ovitkih pristopih. Tako kot bolnišnice kot
podjetja v industriji si prizadevajo izboljšati delovne pogoje, uvesti bolj
prijazen način pri dnevnem delu in ustvariti dodano vrednost za svoje
kupce, ki so v našem primeru pacienti in njihovi sorodniki”.
Direktor univerzitetne bolnišnice Odense Jens Otto S. Jespersen.
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Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Univerzitetna bolnišnica Odense
• ena od treh univerzitetnih bolnišnic
• obravnava-zdravljenje, raziskave in
izobraževanje
• kot dodatek na lokalno funkcijo: okrajna,
regijska in nacionalna funkcija z
določenimi področji
• 1,900 kontaktov z pacienti na dan
(500,000 ambulantnih klicev, 75,000
stacionarnih obravnav pacientov in
urgenc na leto)
• 7,700 zaposlenih
• Ocenjena letna poraba 3.7 milijarde DKK

Vitek pristop – vodenje preko
inovativnosti zaposlenih
•
•

Ljudje so v osredju – njihove veščine in znanje so ključne za
organizacijo!
Transparentni in jasni cilji:
- Ustvariti vrednost za pacienta
– Zmanjševanje potrate
– Ustvari pretok (manj procesov in zmanjševanje pretočnih
časov)
– Prostor za pacienta
– Vidljivost
– Nenehne spremembe v kombinaciji z projekti

• Naraven in pristen skupni jezik preko vseh različnih poklicev
(profesij)
• Nova miselnost in vedenje v vodstvu
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Milko Grebenc

Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Vitek pristop gre z roko v roki z…….
strateškim načrtom univerzitetne
bolnišnice Odense
• Vizija
”Najbolj zaželjena in cenjena
univerzitetna bolnišnica s strani
pacientov.”
• Strategija
– Za paciente - bolnike
– Učinkovito delovanje
– Razvoj in inovacije
– Vodstvo in zaposleni

Če je vitek pristop uspeh, potem, se mora
temu pridružiti celotna bolnišnica !
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Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Udeleženci…
Vitek pristop v celotni bolnišnici, vendar
pričetek preko pilotnih projektov:
• 3 klinični oddelki: oddelek za
kardiologijo, oddelek za ortopedsko
kirurgijo ter oddelek za diagnostiko in
radiologijo
• Celotno področje nabave
• Ustanovitev ”samo-pogonske kulture”
• Teče 1½ leto
• Preostali del bolnišnice (48 oddelkov in
državni aparat v vodstvu bolnišnice)

Organizacija…
• Vodilni odbor bolnišnice: vodstvo
bolnišnice, vodje oddelkov/centrov,
svetovalci in ostali.
• Projektna skupina bolnišnice:
direktor, vodja centra, vodja oddelka
svetovalci in ostali. .
SG

• Svetovalni odbor: Danfoss,
Novo
FG
LF
Nordisk, Aarhus
School
of Business, in
PG
LK
ministrtstvo za zdravje
B

O

Rø

IK

• Vodilni odbor posameznega pilotnega
oddelka: vodstvo oddelka, projektni
vodja, svetovalci in ostali.
• Projektna skupina posameznega
pilotnega oddelka: projektni vodja,
agenti za spremembe, svetovalci in
ostali.
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Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Pravila…

!

• Nobenih odpuščanj ljudi zaradi vitkega pristopa
• Ohranjanje razpoložljivih virov
• Napredek vodijo vodje in zaposleni
• Poudarek na kakovosti in učinkovitosti
(izkušnje/mnenje s strani pacientov in zaposlenih)

• To delamo zaradi pacientov. . . in zaradi nas!

Spodbude !

28

•

Izboljšanju učinkovitosti v organizacijski enoti ali oddelku bo sledil
avtomatski ekonomski učinek npr. 55 % povečanje v enoti glede na
vprašanje z ciljem izboljšanja delovnih pogojev, izobraževanja ali
ostalih zadev s strani vodij in zaposlenih, glede na 45% kar je bilo
dogovorjeno z nazdornim svetom.

•

Kulturna sprememba v organizaciji in ponos organizacije z
merjenjem najboljšega delovanja, ustnovitev notranjega sklada za
razvoj in podjetništvo in konference/komunikacijo.
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Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

Akcija
Vitek pristop ne deluje na mizi….
Deluje le tam zunaj…

Najbolj pomembno
Vodilno osebje mora govoriti o
vitkem pristopu povsod v organizaciji
ter imeti ta pristop nenehno na
dnevnem redu sestankov z ostalim
osebjem v celotni bolnišnici.
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Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska

”Srečno vsem!
Lahko vam vsem zagotovim da bo “vitka bolnišnica”
prinesla koristi v učinkovitosti, kakovosti in
vsakodnevnem zadovoljstvu tako za vodje kot za vse
ostale zaposlene.
Na kratko – ima smisel tako iz vidika časa kot truda!””

Jens-Otto S. Jeppesen, direktor univerzitetne
bolnišnice Odense - Danska

Bolnišnica Odense
Danfoss A/S

Danfoss Trata
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Bolnišnice v Sloveniji
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S poslovnim komuniciranjem do izboljševanja kakovosti storitev
v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

mag. Darja Jereb, univ. dipl. org.

mag. Darja Jereb, univ. dipl. org.
Univerzitetni klinični center Ljubljana

S poslovnim komuniciranjem do izboljševanja kakovosti storitev v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana
Povzetek

Abstract

Tudi na področju zdravstva se zadnja leta veliko dela na izboljševanju kakovosti storitev. V
prispevku je predstavljen Univerzitetni klinični
center Ljubljana (UKCL) in Klinični inštitut za
radiologijo v UKCL, kjer se opravljajo radiološke storitve.

A lot is being done to improve service quality in
the field of health care as well. Here we present
the University Medical Centre Ljubljana (UMCL)
and the Clinical Radiology Institute, where radiological examinations are being performed.

V prvem delu so opisani teoretični pojmi komuniciranja, koncepti in veščine poslovnega
komuniciranja ter razsežnosti komuniciranja.
Predstavljen je namen in cilj poslovnega komuniciranja. Predvsem je poudarek na internem
poslovnem komuniciranju in uporabi različnih
sredstev internega komuniciranja v UKCL.
V drugem delu je prikazan praktični primer
izboljševanja kakovosti storitev na Kliničnem
inštitutu za radiologijo, kjer je vključenih več
izvajalcev storitev .
S poslovnim komuniciranjem poskušamo doseči zastavljene poslovne cilje in veliko vlogo
pri tem ima vodstvo UKCL in vsi zaposleni. Pri
izboljševanju kakovosti je najpomembnejše, da
se pojmovanje kakovosti privzame kot filozofija
celotne organizacije. Ustvariti moramo tako organizacijo dela in organizacijsko kulturo, v kateri bodo zaposleni vestno in z veseljem opravljali
svoje strokovno delo, uporabniki zdravstvenih
storitev oziroma bolniki pa bodo zadovoljni s
kakovostjo zdravstvenih storitev.
Ključne besede: poslovno komuniciranje, interno komuniciranje, kakovost storitev.
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The first part of the presentation describes the
theoretical concept and methods of business
communication, and its applicability. The purpose and aim of business communication are
described. Internal business communication is
accentuated, as is also the use of different methods of business communication at the UMCL.
The second part of the presentation reveals a
practical example of service quality improvement at the Clinical Radiology Institute of Ljubljana in which many service performers are included with a limited field of communication.
Business communication is used to promote business goals and the leaders of the department
and the employees play an important role within. When improving service quality, it is most
important to make quality comprehension a
common philosophy for the whole organization.
We believe a service organization and an organizational culture should be created, in which
all professional members can do their work conscientiously and with content, and in which the
users of health services, in this case the patients
are satisfied with the quality of the services.
Keywords: business communication, internal
communication, service quality
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1. Uvod
Poslanstvo UKC Ljubljana (v nadaljevanju
UKCL) je zaveza in skrb za zdravje in dobro počutje slovenskih državljank in državljanov, ki
jo podpirajo inovativni pristopi v zdravstveni
oskrbi bolnikov, izobraževanju in raziskavah.
Ker je UKCL velik sistem, potrebuje poleg vrhunskih medicinsko usposobljenih kadrov, tudi
kakovostne in učinkovite podporne službe, kot
so Kadrovska služba, Komercialni sektor, Informacijski center, Tehnično - vzdrževalne službe,
Upravno – administrativne službe, Pravna služba, Računovodska in Finančna služba ter ostale
službe.
V zadnjih letih je bilo pripravljenih veliko navodil, predpisov in priročnikov s pripadajočo
dokumentacijo, ki so pripomogli h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu delu zaposlenih
v poslovnih službah in vodstvom posameznih
klinik in inštitutov. Organiziranih je bilo veliko predavanj in seminarjev na temo vodenja in
komuniciranja. Vodstvo UKC Ljubljana je organiziralo poslovanje zavoda tako, da prihaja do
sprotnega obveščanja poslovnih in strokovnih
direktorjev o vseh novostih, spremembah in
ukrepih, ki jih je potrebno izvajati. Vodstvo
UKCL sklicuje poslovne odbore in kolegije tedensko ali mesečno, odvisno od tekoče problematike in novosti, ki jih je potrebno skupaj
obravnavati s poslovnimi in strokovnimi direktorji ter vodji služb. Poslovni direktorji so odgovorni skupaj s strokovnimi direktorji za uspešno poslovanje njihovih klinik in za poslovni
rezultat. Zato je zelo pomembno, da imajo dobro vzpostavljeno poslovno komuniciranje tako
z vodstvom UKCL kot tudi s svojimi zaposlenimi na posameznih klinikah in oddelkih, za
katere so odgovorni. Poslovni in strokovni direktorji so nekakšna vez med vodstvom UKCL
in zaposlenimi na posameznih klinikah, ki jih
vodijo. Poslovni direktorji poznajo delovne procese na klinikah in z zaposlenimi sodelujejo pri
reševanju problemov, pri reorganizaciji dela in
pri uresničevanju ter izvajanju strokovnih in
poslovnih izboljšav. Zato je zelo pomembno poslovno komuniciranje tudi na nivoju klinik in
oddelkov v UKC Ljubljana, da pridejo informacije do vseh zaposlenih oz. do tistih, ki so odgovorni in zadolženi, za uresničevanje in doseganje poslovnih in strokovnih ciljev.
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S poslovnim komuniciranjem do izboljševanja kakovosti storitev
v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

S tem je vodstvo UKC Ljubljana na dobri poti
do doseganja poslovnih ciljev in k ustvarjalni
organizaciji.

2. Predstavitev Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
(UKCL)
UKC Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki
opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni
in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Izjemoma izvajamo tudi primarno zdravstveno dejavnost.
UKC Ljubljana je največja zdravstvena ustanova
v Sloveniji. Konec leta 2007 je bilo v tej ustanovi zaposlenih 7.480 ljudi in razpolagajo z 2.275
bolniškimi posteljami. Te številke UKC Ljubljana uvrščajo med največje bolnišnice v Srednji
Evropi.

2.1. Dejavnost Kliničnega inštituta za
radiologijo v UKCL
Glavna dejavnost inštituta je zdravstveno varstvo, ki obsega:
• zdravstveno varstvo na področju radiologije
(ambulantno in hospitalno),
• diagnostično-terapevtsko dejavnost z rentgenskimi žarki in drugimi viri sevanj ter
sorodnimi tehnologijami (ultrazvok, slikovna in spektroskopska magnetna resonanca,
laserska tehnologija, ipd., v skladu s trendi v
svetovni radiologiji).
Druge dejavnosti inštituta so:
• znanstveno-raziskovalna dejavnost,
• izobraževalna dejavnost ter
• strokovno usposabljanje in nadzor na področju radiologije nad delom drugih zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev.
V okviru znanstveno-raziskovalne dejavnosti
opravlja inštitut zdravstvene storitve po posebej dogovorjenih raziskovalnih programih. V
okviru izobraževalne dejavnosti opravlja funkcije visokošolskega in višješolskega izobraževanja po izobraževalnih programih v ustreznih
izobraževalnih ustanovah. Strokovno usposabljanje opravlja tako, da pomaga drugim zdravstvenim organizacijam, jih seznanja z vsemi
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medicinskimi dosežki ter posreduje nove postopke in metode strokovnega dela ter oblikuje strokovno medicinsko doktrino na področju
radiologije v sodelovanju z visokošolskimi organizacijami s področja medicine in drugimi
zdravstveno-raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, kot obvezno strokovno podlago za izvajanje zdravstvenih storitev.

3. Komunikacija – temeljni pojmi
Pojem komuniciranje izhaja iz latinske besede »communicare« in pomeni »posvetovati se,
razpravljati, vprašati za nasvet«. Udeleženci s
komuniciranjem torej izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje. Komuniciranje je proces
sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo
biti osebe, ki med seboj komunicirajo, med seboj
uglašene, da bi dosegle namen ali cilj komuniciranja1. Komunicirati torej pomeni izmenjavati,
posredovati misli, informacije, znanje, izkušnje
– sporazumevati se.
Komunikacija je sredstvo, ki omogoča izmenjavo oz. posredovanje informacij – komunikacijsko sredstvo.
Ravni komuniciranja opredelimo glede na udeležence v komunikacijskem procesu in glede na
uporabljene kanale.
Ločimo naslednje oblike:
• intraosebno komuniciranje – komuniciranje s
samim seboj,
• medosebno komuniciranje – neposredno komuniciranje dveh ali več oseb (sestanek, pogovor),
• organizacijsko komuniciranje – komuniciranje, ki je določeno s pravili organizacije, statusom in vlogami udeležencev v komunikacijskem procesu,
• govorice – medsebojno neformalno komuniciranje z nepreverjeno vsebino,
• medijsko komuniciranje - komuniciranje z
uporabo sredstev obveščanja (telefon, telefax,
računalnik, itd.),
• masovno komuniciranje – komuniciranje preko sredstev javnega obveščanja,
• neverbalno komuniciranje – komuniciranje s
pomočjo neverbalnih simbolov (primeri: gibi
rok, drža telesa, oči, ipd.).
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v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

3.1. Razsežnosti komuniciranja
Razsežnosti komuniciranja zajema krog udeležencev. Ločimo omejen krog komuniciranja in
odprt krog komuniciranja.
Pri omejenem krogu komuniciranja so udeleženci opredeljeni, vnaprej znani. Največkrat
gre za znam krog udeležencev, ki jih vabimo na
razgovor, poslovni sestanek, pogajanja. Kljub
temu, da so udeleženci znani, pa se lahko pripeti, da se nekega sestanka ali razgovora udeleži nepovabljena oseba. Pri omejenem obsegu
komuniciranja so dogajanja veliko bolj predvidljiva, kot pri odprtem komuniciranju.
Pri odprtem komuniciranju ni vnaprej določeno in ni omejeno za udeležence, sodeluje lahko
vsak, ki si želi. To se dogaja pri okroglih mizah,
soočenjih, razpravah. Pri odprtem komuniciranju nekdo vodi oz. usmerja komuniciranje, zato
zahteva izkušenega voditelja.

3.2. Smeri komuniciranja
Glede na smer, komuniciranje lahko poteka
enosmerno ali dvosmerno:
Pri enosmernem komuniciranju potuje sporočilo samo v eno smer: od pošiljatelja k prejemniku. V tem primeru ne gre za dialog, saj ni
prisotne povratne informacije. To komuniciranje, ki je sicer enostavno, na videz bolj urejeno
in prihrani čas, je uradno in ne omogoča izmenjave mnenj. Primerno je predvsem takrat, ko je
sporočilo namenjeno številnim prejemnikom.
Sporočila so ponavadi kratka, jedrnata, jasna in
preprosta. Enosmerne so vse vrste medijskega
in masovnega komuniciranja, najbolj značilne
pa so za strogo hierarhične strukture, kjer je potrebna hitra in učinkovita akcija, brez dialoga
in razprav (primeri: gasilci, vojska, krizne situacije, reševalci, ipd.).
Dvosmerno komuniciranje poteka od pošiljatelja k prejemniku in nazaj. Prejemnik s povratnim sporočilom preko razprav, vprašanj
ali prekinitev sporoča, kako je razumel sporočilo. Oba, sporočevalec in prejemnik, reagirata,
vplivata drug na drugega, se dopolnjujeta in
usklajujeta. Dvosmerno komuniciranje je bolj
sestavljeno, zahtevno in časovno bolj zamudno,
vendar veliko bolj učinkovito kot enosmerno1.
1 Miška, Verbole: Koncepti in veščine komuniciranja (2005),
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4. Poslovno komuniciranje
Posebno vrsto komuniciranja glede na vsebino
in namen predstavlja poslovno komuniciranje.
Vsebina tega komuniciranja je poslovna dejavnost, namen pa doseganje poslovnih ciljev.
Poslovno komuniciranje je komuniciranje, ki
se nanaša na poslovna opravila posameznika,
skupine ali organizacije, z namenom doseganja
ciljev organizacije. Osnovni namen je vplivanje
na udeležence, ki imajo določene poslovne interese do naše organizacije. Poslovno komuniciranje lahko poteka interno – znotraj naše organizacije ali eksterno – z okoljem.
Stroški komuniciranja in s tem neučinkovitost
komuniciranja, se povečujejo, če prebiramo dolga, razvlečena in nerazumljiva sporočila ali na
dolgo in široko klepetamo po telefonu. Neprimerni so tudi dolgi, neučinkoviti sestanki ter
izvajanje preobsežne predstavitve.
Poslovni direktorji v UKC Ljubljana se dobivajo
na tedenskih sestankih z vnaprej pripravljenimi temami in pripravljajo predloge rešitev ter
izboljšav, tako za vodstvo UKC Ljubljana, kot
tudi za vodstva njihovih klinik. Poslovni direktorji potrebujejo za poslovne odbore in kolegije
generalne direktorice vnaprej pripravljena gradiva in teme, ki se bodo obravnavale na teh sestankih zato, da ne prihaja do izgubljanja časa
in zavlačevanja reševanja problemov, ki jih je
potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času.

4.1. Posebnosti poslovnega komuniciranja
Poslovno komuniciranje ima praktični namen.
Namen je doseči poslovni cilj, ki ga ima spraševalec. Gre za konkretne cilje, zato je tudi uspešnost poslovnega komuniciranja mogoče meriti
s stopnjo doseganja cilja sporočevalca 2.
Poslovno komuniciranje odgovarja na konkretna vprašanja, uresničuje konkreten cilj v konkretnih okoliščinah. Poslovno komuniciranje
mora biti prilagojeno prejemniku. Naloga sporočevalca je, da sporočilo oblikuje tako, da jih
bo sprejemnik zlahka razumel.
S poslovnim komuniciranjem se trudimo za
dober vtis. Sporočevalec se v poslovnem kostr. 5-7
2 Kavčič, Poslovno komuniciranje (2002), str. 63
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municiranju trudi, da bi prejemnik sporočila
imel o njem in njegovi organizaciji ugoden vtis.
Pogosto je to, kako nekaj povemo, prav tako
pomembno, kot kaj povemo. Poslovno komuniciranje je ekonomično, ko zahteva izmenjavo
informacij v najkrajšem času, po najbolj ugodni
ceni.

4.2. Namen in cilj poslovnega komuniciranja
Na splošno v organizaciji komuniciramo, da bi
informirali sodelavce in druge, da bi pridobili
koristne informacije in da bi vplivali na druge.
Razne oblike komuniciranja omogočajo:
• dajanje in prejemanje informacij,
• medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj,
• vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov,
• delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev,
• začetek, razvoj in dokončanje dela,
• nabavo, prodajo, pogodbe,
• pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih
poslov, dejavnosti,
• reševanje tekočih in potencialnih problemov,
• raziskovalno in razvojno dejavnost 3.
Katero obliko in metodo komuniciranja uporabimo, je odvisno od namena oz. cilja, ki si ga
postavimo, ter od vsebine, ki jo želimo podati,
od števila ljudi, udeleženih v komuniciranju,
njihove izobrazbe, izkušenj, kulture, od razpoložljivega časa ter od našega znanja in sposobnosti.
Poslovno komuniciranje je ciljna dejavnost, ki je
namenjena uspešnemu doseganju zastavljenih
ciljev organizacije in posameznikov.

4.3. Interno poslovno komuniciranje v
UKC Ljubljana
Interno komuniciranje je komuniciranje znotraj
organizacije:
• med posameznimi ravnmi (na primer: podrejeni/nadrejeni, sodelavci, upravni in strokovni kolegij na posamezni kliniki ali inštitutu),
• med posameznimi enotami v organizaciji (na
3

Možina, Poslovno komuniciranje (1998), str. 12
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primer: klinike in oddelki, inštituti, strokovne službe),
• med funkcijami organizacije ( na primer: Komercialni sektor, Tehnično vzdrževalni sektor).
V podjetju prevzemajo ljudje eno izmed treh
vlog:
• lastniki ali njihovi predstavniki (upravljalci,
nadzorni svet, ipd.), ki predstavljajo vrh managementa, mu dajejo smernice za delovanje
in ga nadzirajo pri izvajanju;
• managerji ali poslovodje, ki delujejo po smernicah lastnikov oz. upravljalcev. Managerji
načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo delovanje izvajalcev v podjetju;
• izvajalci, ki opravljajo osnovno dejavnost podjetja, tako kot jim naročijo managerji.
Delitev dela v vsakem podjetju določajo notranja pravila, bodisi pisna ali ustna. Komuniciranje med sodelavci in sodelavkami je poslovno in
korektno, če drugim ne škoduje, ampak koristi
in če je všečno, da ne odbija. Olikano komuniciranje ne vzbuja občutka krivice, ampak velja za
pošteno. Usmerjeno je k poslovnim ciljem.
Vzdušje neurejenih nasprotij in sporov poraja
tudi najslabše možne oblike razmerij med zaposlenimi: govorice, opravljanje, manipuliranje
z informacijami, ovajanje, tožarjenje, obrekovanje, klečeplazenje, izraba zvez in poznanstev,
spolno nadlegovanje, napeljevanje, ščuvanje,
intrige med sodelavci ali proti nadrejenim.
Interno poslovno komuniciranje v UKC Ljubljana poteka preko različnih oblik komuniciranja:
• sestanki, kolegiji, poslovni odbori, svet zavoda;
• obvestila, vprašalniki, priročniki, navodila,
objave;
• interno glasilo UKC Ljubljana;
• intranet UKC Ljubljana, ki omogoča zaposlenim vpogled v:
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- razpise za nova delovna mesta,
- predstavitve posameznih služb, na primer: Finančna in Računovodska služba, Kadrovska
služba, Služba za pogodbene odnose z ZZZS
in razvoj sistema SPP, Služba za planiranje,
kontroling in poslovno informiranje, Služba
za razvoj poslovno informacijskega sistema,
Pravna služba, Tehnično vzdrževalna služba, Služba za izobraževanje in razvoj kadrov,
Služba bolniške prehrane in dietoterapije,
- telefonski imenik in imenik e-pošte,
- terciarno dejavnost UKC Ljubljana.
Na intranetnih straneh UKC Ljubljana so si zaposleni lahko prebrali vse o novi sistemizaciji
delovnih mest, vezanih na nov Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor in objavljena je
bila razlaga plačilne kuverte.

5. Izboljševanja kakovosti storitev na Kliničnem inštitutu za
radiologijo v UKC Ljubljana s
poslovnim komuniciranjem
V storitveni dejavnosti, kjer se neprestano soočamo s kakovostjo dela posameznika, je izgradnja vrednot kot pomemben element motivacije še toliko pomembnejša od proizvodne
dejavnosti. Nezadovoljen izvajalec storitve bo
že na prvi pogled deloval naveličano, nemotivirano, kar se bo odražalo tudi v kakovosti njegovega dela in odnosa do porabnika storitve.
Zato je bilo na nivoju vodstva UKCL, v zadnjih
nekaj letih, izvedenih kar nekaj projektov, ki so
pripomogli k izboljševanju kakovosti storitev
in boljši motiviranosti vseh zaposlenih. Uvedeni so bili poslovniki, navodila in predpisi za
vsakodnevno pomoč pri delu in k hitrejšemu
ter učinkovitejšemu opravljanju zapletenejših
opravil. Organiziranih je bilo več delovnih sestankov in vnaprej pripravljenih gradiv za reševanje problemov in reorganizacijo dela.

- pravilnike, obrazce, šifrante, predstavitve metodologij, Interni cenik UKC Ljubljana,

Poslovanje javnega zdravstvenega zavoda UKC
Ljubljana je vsako leto usmerjeno k uresničevanju dogovorjenih zdravstvenih programov
v okviru sprejetega Splošnega in Področnega
dogovora za bolnišnice, pogodbe z ZZZS in dodatnih programov.

- aktualno poslovno in strokovno dogajanje v
UKC Ljubljana in drugod,

Poslovni in strokovni direktorji ter predstojniki
in glavne sestre klinik morajo spremljati finanč-

- Letno poročilo UKC Ljubljana za leto 2007 in
Poslovni načrt za leto 2008,
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ni in delovni načrt, mesečno preverjati rezultate
poslovanja, aktivno se morajo vključiti v pripravo ukrepov za izboljševanje poslovanja in reorganizacijo dela, kjer so plani nerealizirani oz.
jih posamezne klinike prekoračujejo. Na Kliničnem inštitutu za radiologijo imajo vsako leto
probleme zaradi dolgih čakalnih dob na posamezne radiološke preiskave in posege. Zaposleni vsako leto opravijo več radioloških storitev,
vendar se čakalne dobe za določene storitve ne
skrajšajo.

5.1. Poslovanje Kliničnega inštituta za
radiologijo v UKCL
Za leto 2008 je Klinični inštitut za radiologijo
(KIR) dobil od ZZZS plan za 48 nevroradioloških invazivnih posegov zapiranje anevrizme
možganskih arterij (COIL) in 150 karotidnih
angioplastik (KAS).
Zaradi pomanjkanja strokovno usposobljenih
kadrov, predvsem:
- specialistov nevroradiologov, diplomiranih
radioloških inženirjev, diplomiranih medicinskih sester-inštrumentark iz Kliničnega inštituta za radiologijo,
- kroničnega pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologov iz Kliničnega oddelka
za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok (bolnik je med radiološkim posegom v anesteziji) in
- pomanjkanja specialistov nevrologov, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov (skrbijo za zdravje bolnikov na Nevrološki kliniki),
se je že pred poletjem sestala ekipa poslovnih
direktorjev iz vseh treh enot, vodja zdravnikov
specialistov nevroradiološke dejavnosti in predstavnik zdravnikov specialistov anesteziologov,
da bi skupaj ugotovili, na kakšen način se bo izpolnil letni plan, saj je bilo do junija opravljenih
premalo posegov v rednem času. Potrebno je
omeniti, da je veliko bolnikov, ki čakajo na te
posege. Problem je tudi zasedenost radioloških
aparatur v rednem delovnem času za ostalo interventno in invazivno radiološko dejavnost.
Največja ovira za izpolnitev letošnjega programa zahtevnih nevroradioloških posegov je bila
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preložitev otvoritve Nevroradiološkega oddelka
na novi Nevrološki kliniki, kjer bi lahko opravljali COIL in KAS posege. Začetek izvajanja te
dejavnosti je vezan tudi na odprtje celotne nove
Nevrološke klinike, saj morajo biti bolniki pred
posegom hospitalizirani na Nevrološki kliniki,
kjer za njih skrbi ekipa nevrologov, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
Konec poletja je bilo znano, da selitve bolnikov
iz obstoječe Nevrološke klinike v novo kliniko
ne bo, zato je ekipa podala predlog o dodatnem
delu po Uredbi za COIL in KAS posege, generalni direktorici. Zaposleni so predlagali višino
honorarja, za katerega so pripravljeni opravljati dodatne storitve, poslovni direktorji so
pripravili kalkulacije in upravičenost sprejetja
Uredbe, zaradi pomanjkanja kadra. V predlogu
Uredbe za zdravnike specialiste je obrazložitev,
da manjka za opravljanje anesteziološke dejavnosti v UKC Ljubljana devet anesteziologov.
Predlog bo pregledala tudi Pravna služba in ko
bodo izpolnjeni vsi pogoji za sprejetje Uredbe
in jo bo odobrila generalna direktorica, se bodo
dodatni posegi začeli izvajati izven rednega delovnega časa, do izpolnitve plana za ZZZS.
Na sliki 1 je prikazan proces opravljanja radioloških storitev samo na Kliničnem inštitutu za
radiologijo. Že samo ta proces je zelo zahteven,
tako strokovno kot tudi poslovno. Potrebno je
veliko poslovnega komuniciranja, sodelovanja
vseh zaposlenih in tudi ostalih služb, ki so potrebne, da se lahko nemoteno izvaja proces. Poskrbeti je potrebno tudi za zainteresiranost in
motiviranost zaposlenih, da poleg strokovnega
dela sodelujejo tudi pri uvajanju izboljšav in novosti na področju poslovnega dela procesa.
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Slika 1: Proces opravljanja radioloških storitev hospitaliziranim
bolnikom

V izpolnjevanju letnega plana opravljenih COIL
in KAS posegov je potrebno upoštevati tudi
procese dela na Nevrološki kliniki in Kliničnemu oddelku za anesteziologijo in intenzivno
terapijo operativnih strok.
Zaradi tako zahtevnih procesov je nujno vključevanje poslovnih direktorjev, da skupaj s strokovnimi direktorji in predstojniki ter glavnimi
sestrami najdejo rešitve tako za izpolnjevanje
delovnih programov, obvladovanje procesov in
za izobraževanje ter nagrajevanje zaposlenih.
Zaposlene je potrebno obveščati o spremembah
in problemih, ki se pojavljajo tudi na drugih
področjih v UKC Ljubljana. Potrebno jih je motivirati, da se bodo vključevali v delovne skupine in da bodo pripravljeni sodelovati pri izboljševanju kakovosti storitev.

6. Zaključek
Pri izboljševanju kakovosti storitev igra pomembno vlogo tudi poslovno komuniciranje, ki
skrbi za obveščanje zaposlenih o ciljih in nalogah ter uspehih pri izboljševanju kakovosti sto-
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ritev. Vodstvo mora poskrbeti tudi za nagrade
in priznanja, ki zagotavljajo spodbudo in motivacijo zaposlenih, da ravnajo skladno s programom dela zavoda.
Zaposleni lahko pridobivajo informacije na intranetnih straneh, mesečno izhaja Interno glasilo, kjer so objavljene tudi pohvale bolnikov.
Bolniki so tisti, ki ocenjujejo kakovost opravljenih storitev, zaposlenim pa pohvala pomeni potrditev, da dobro opravljajo delo.
Cilji sodobnih zdravstvenih ustanov so, poleg
strokovne kakovosti opravljenih storitev, vedno
bolj usmerjeni k zagotavljanju kakovostne oskrbe bolnika in ekonomski učinkovitosti sistema.
Pot do kakovosti v storitveni dejavnosti in k
celovitemu obvladovanju kakovosti je dolgotrajna. Vzpostavljen sistem celovite kakovosti mora zagotoviti primerno visoko kvaliteto
zdravstvenih in poslovnih storitev.
Vsako izboljševanje delovnih procesov in njihovo poenotenje, ki bo pripeljalo do želenih ciljev,
je možno v tistih organizacijah, kjer vladajo
takšni medsebojni odnosi in taka organizacijska kultura, ki zaposlene usmerja k skupnemu
reševanju problemov, iskanju vzrokov zanje in
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njihovo odpravljanje. Dobro poslovno komuniciranje je pomembno za doseganje poslovnih
ciljev UKC Ljubljana. S komunikacijo se gradijo
tudi odnosi med zaposlenimi. Pri uresničevanju pogodbenih obveznosti in doseganju ciljev
konstruktivno sodelujejo vsi zaposleni, ki vsak
na svojem področju prispevajo k uresničevanju
zastavljenih ciljev in izpolnjevanju poslanstva
zavoda.
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Komunikacija: zdravnik, medicinska
sestra, bolnik
Povzetek:
Ustrezna komunikacija med posamezniki v delovni skupini je nujni pogoj za kakovostno delo.
Motnje v komunikaciji v zdravstveni organizaciji lahko pripeljejo do resnih zapletov pri
zdravljenju. Delitev vodenja na zdravnike in na
zdravstveno nego ne spodbuja komunikacije na
ravni delovne skupine. Samoorganiziranje komunikacije v delovnih skupinah je v preteklosti
za prvo silo reševalo to dvostransko delitev. V
prihodnje pa bodo moral vodstva posvetiti soodločanju vseh profilov večjo pozornost, saj so
naloge v timu bolj odvisne od neposrednega sodelavca v oddelku, kot od predstavnikov istega
profila v drugih oddelkih. Vodstvo organizacije
mora zato poskrbeti za okolje, kjer bodo odnosi
in komunikacijski tokovi med profili taki, da bo
odločanje uravnoteženo in komunikacija z bolniki enovita in nemotena. Le v tako okolje zagotavlja bolnikov varnost in celovite informacije.

Abstract:
Good communication in health care team assures quality of care delivery. Bad communication inside health care organization can lead to
serious medical errors. Strict management split
on doctors and nursing staff does not promote
good communication inside teams. These divisions were in past overcome by self-management of communication in health care teams. In
future top management will have to pay more
attention to interdependent decisions of all he-

alth care workers in the organization. Good
work of each profile in team is more related to
quality of work of co-worker in the team than
of any other worker of the same profile in other
team. Manager must provide the working environment, which fosters organizational culture
that assures open and integrated communication flow and decision-making among members
of the team. This provides safety environment
for patients and provision of quality information to them.

Uvod
Delovno okolje v zdravstvu predstavlja zapleteno prepletanje organizacijske in poslovne
komunikacije. Obe obliki sta namenjeni doseganju ciljev organizacije in prispevata k boljšim
poklicnim uspehom in večjemu zadovoljstvu
udeležencev komunikacije. Problemi v komunikaciji na drugi strani pa lahko pripeljejo do
napak pri izvajanju ukrepov, zdravstvenih napak, škode zaradi napak in celo do nepotrebnih
smrti (Arford, 2005). Kljub srednjeevropski kulturi projekcije napak v posameznika, v iskanje
enega vzroka in nagnjenosti k iskanju krivca
(Kersnik, 1998), moramo upoštevati, da zaposleni v zdravstvu delamo v delovnem okolju, ki
tudi določa organizacijsko kulturo. Organizacijska kultura v zdravstvu v Sloveniji je pretežno določena z interakcijami vidnejših akterjev
delovnih procesov. Deloma se opira na tradicionalno hierarhijo, deloma na samourejevanje
medosebnih odnosov in deloma na dialektične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.
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Vodstveni vpliv na organizacijo dela in urejanje
medsebojnih odnosov ter s tem na oblikovanje
organizacijske kulture je v zdravstvu zanemarljiv. Zaposleni prihajamo s svojo podobo naših
vlog neposredno iz šol v delovno okolje, kjer se
prilagodimo zatečenemu stanju. Preprost dokaz je v tem, da ima večina ob menjavi delovnega mesta oz. zamenjavi organizacije obilo težav
pri aklimatizaciji na novo delitev vlog. Šele v
zadnjem času popisovanja delovnih mest, razvrščanju zaradi nagrajevanja in uvajanju novih
profilov prihaja do potrebe, da bi se tudi formalno uredila struktura organizacije dela pri
oskrbi bolnikov. Doslej so se vodstva modro izogibala ključnim odločitvam o delitvi dela, delegiranju odgovornosti in oblikovanju delovnih
skupin (timov). Delitev dela zahteva podroben
opis nalog, ki je pri specializiranih nalogah, kot
jih poznamo v zdravstvu zahtevno opravilo
in se mu vodstva spretno izogibajo. Z osamosvojitvijo pa je v organizaciji dela prevladal cehovski pristop nad koroprativnim. Ne sprašujemo se, kdo bo opravil določeno delo, temveč
katero delo bo opravljal določen profil. Inverzni
pristop se začenja na državni ravni, ki se pri
načrtovanju zagotavljanja potreb prebivalstva
zapleta ob razpoložljive profile zdravstvenih
delavcev, namesto da bi se definirale potrebe in
potem načrtovalo ukrepe glede na razpoložljive vire. Najbolj drastičen primer tovrstnega ne
najbolj nepremišljenega načrtovanja je uvedba
take organizacije urgentne službe, ki je v osnovnem zdravstvu izsesala že tako skromne kadrovske vire iz splošnih ambulant v dejavnost, ki
jo marsikje po svetu izvajajo relativno uspešno
tudi drugi profili.
Na ravni zdravstvenih organizacij smo tako
pri izvajanju številnih nalog ujetniki državnih
predpisov, ki omejujejo racionalizacijo procesov
in smotrno uporabo bogatih kadrovskih virov.
Hkrati pa zaradi dihotomne strukture vodenja
razdeljeni na dve veliki skupini, tj. zdravnike in
medicinske sestre oz. druge profile. Seveda se
delitev dela mimo predpisov in vodstva »dogaja« na mikro ravni na osnovi samoorganizacije.
Tu pa še bolj kot sicer naletimo na drugi problem
današnje zdravstvene službe, tj. delegiranje
odgovornosti. Zakonodaja je pod vplivom srednjeevropske tradicije in cehovske moči zdravništva ubrala konzervativno pot individualne
odgovornosti, ki jo je poverila izključno zdrav-
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niku. Kakor je ta varianta preprosta za sodno
vejo oblasti, je anahronistična že znotraj prakse
na našem ozemlju, kjer so v povojnem obdobju
veliko pozornost posvetili uvedbi medicinskih
sester z ločenim vodenjem in s posredno nalogo
nadzor nad pravilnostjo dela. Zdravniki in medicinske sestre so zato pogosto ostajali vsak na
svojem bregu. Z umikanjem starejših generacij,
vajenih tradicionalne hierarhije, je delegiranje
odgovornosti počasi postalo individualna zadeva oz. predvsem veščosti komuniciranja med
zdravniki in medicinskimi sestrami.
V devetdesetih smo si zdravniki priborili nekdanji formalni ugled, medicinske sestre pa so
vzpostavile sistem, ki zagotavlja potrebo po
dveh ravneh izobrazbe za njihovo delo. Tako
smo se s skupnimi močmi dokončno razšli,
namesto da bi nas delo za bolnike združilo.
Komplementarnost našega dela naj bi postala
rigidna delitev dela, za katero iz prakse dobro
vemo, da ni mogoča, oz. je lahko celo škodljiva
za sam delovni proces z vsemi možnimi posledicami. Lahko domnevamo, da povedanemu
navkljub obstajajo centri dobre prakse, kjer so
delitve po strokah presegli.

Poti komunikacije
Komunikacijske poti se gradijo okoli vseh treh
glavnih udeležencev delovnega procesa in se
širijo na številne druge, ki se na različne načine vključujejo v oskrbo bolnikov. Bolnik komunicira s številnimi zaposlenimi v zdravstveni
organizaciji. Pri tem se zanaša na celovitost in
celostnost informacij ter odločitev. Pričakuje, da
bo komunikacija med zaposlenimi tekla tako,
da bo njegova oskrba varna, kakovostna in čim
hitrejša, zato praviloma ne ponavlja posredovanih informacij. Pričakuje namreč, da zadošča
enkrat povedano.

Kako naprej?
Multidisciplinarne delovne skupine (timi) in
predvsem »oddelki« morajo zaživeti svoje koroprativno življenje. To pomeni enakopravno
vključevanje vseh profilov, ki komplementarno
prispevajo k delu z bolniki. Vsakdo naj ima svoj
del besede pri odločanju. Preseči moramo argumente višje izobrazbe ali prave barve. Vodstveni delavci morajo pri tem odigrati odločilno vlogo s svojim vzorom in prizadevanji za ustrezno
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organizacijsko klimo, v kateri bo vsakdo predano, odgovorno in avtonomno opravljal zaupano
mu delo, sodeloval z inovativnimi predlogi pri
načrtovanju dela, njegovem izvajanju in ocenjevanju uspehov. Komunikacija med zdravstveno
nego in zdravniki je zato ključna za doseganje
skupnih ciljev. Seveda se pri tem ni mogoče izogniti stalni napetosti med zaposlenimi, saj gre
v vsaki taki skupini za dinamično dogajanje, ko
si posamezniki prizadevajo za večjo moč, priznanje in nagrado. Zlasti v zadnjem času vse to
prepogosto sublimiramo v plače, vendar zadovoljstvo z delom poleg denarja nudi še marsikaj
drugega. Stabilnost kadrov in vztrajanje posameznika v določeni organizaciji kaže na dobre
pogoje samouresničevanja, ki je eden najvišjih
vidikov človekovega prizadevanja. Zdravstvena
dejavnost je med tistimi človeškimi aktivnostmi, v kateri je altruizem pomemben element
zadovoljevanja ambicij zaposlenih, ki v zameno
pričakujejo »pošteno« obravnavo pri nagrajevanju. Razvrščanje lahko vzbudi lažno možnost
tekmovalnosti za boljši položaj, slaba razvrstitev lahko spodbudi izogibanje delovnim nalogam, ali sprijaznjenje in agonijo. Vse to lahko
slabi kohezivnost in lojalnost zaposlenih, zato
je potrebno graditi tako organizacijsko kulturo,
ki bo omogočala kompromis in sodelovanje ne
glede na izhodiščni status.

Vloga vodstva
Vodstvo je odgovorno za ravnanje s človeškimi
viri. Ena ključnih nalog pri tem pa je motivacija
zaposlenih za kakovostno delo. Na Millerjevi
piramidi zadovoljevanja osebnih potreb je boj
za preživetje oz. finančni motiv na samem dnu,
samouresničevanje pa na vrhu te piramide, zato
je pri načrtovanju delovnega mesta potrebno
upoštevati naslednjih pet elementov, da bi z delom samim lahko dosegli čim večjo motivacijo
zaposlenega (Arford, 2005):
1. potreba po uporabi različnih veščin (delo ni
monotono),
2. možnost identificiranja z nalogo (moralno in
etično sprejemljivo delo),
3. pomembnost dela (družbeni pomen opravljenega dela),
4. avtonomija (samostojnost pri odločanju),
5. povratne informacije o delu (pohvale).
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Zaposleni na takem delovnem mestu dojemajo
svoje delo kot smotrno, čutijo odgovornost za
rezultate dela in se zanimajo za delovne uspehe. To spodbuja motivacijo za delo, veča kakovost dela in dviguje zadovoljstvo zaposlenih.
Visoko strokovno usposobljeni strokovnjaki v
zdravstveni službi, ki opravljajo naloge, katerih
izvedba je močno odvisna od kakovosti dela neposrednega sodelavca, tako lahko ob skupnih
ciljih delovne skupine, izmenjavi informacij in
medsebojnem spoštovanju dosegajo boljše izide
(Arford, 2005). Pri tem sama pogostost interakcij ni ključnega pomena, pač pa upoštevanje teh
elementov znotraj delovne skupine in s strani
vodstva. Možnost soudeležbe pri odločanju oz.
soodločanje na poti k skupnim ciljem predstavlja najboljšo obliko »organizacije« delovnih
skupin v zdravstvu.
Veliko delovnih skupin se je v preteklosti po
srečnem naključju oblikovalo v zmagovalne
ekipe. Nekatere tudi zaradi liberalnega odnosa
vodilnih: »Zmenite se med sabo, samo, da delo
teče.« Tak sproščen odnos vodilnih je spodbuden v pozitivno naravnanih skupinah. Kjer pa
prihaja do trenja, pa se izkaže potreba po bolje
opredeljenih vlogah in odnosih, ki postavljajo
kontekst okoli katerega je možno graditi komunikacijske poti, postavljati skupne cilje in se jih
tudi skupaj veseliti.

Tradicionalne, vedenjske in kulturne ovire
Seveda govorimo o utopiji, če v to ne verjamemo, ne ustvarimo pogojev za take odnose in
tega aktivno ne podpiramo. Pri običajnih vedenjskih vzorcih se bo posameznik praviloma
vedno boril za nadvlado ali pa bo drugega oviral pri njegovih prizadevanjih na tej poti. Svoje vzorce tovorimo od doma, šole in preteklih
izkušenj. Za delo v delovni skupini se moramo
šolati. Praviloma to poteka v realnem času in
realnem okolju ob pravih bolnikih, ki prav zaradi neusposobljenosti akterjev lahko potegnejo kratko.
Izobraževanje dveh večjih skupin zaposlenih v
zdravstvu, tj. medicinskih sester in zdravnikov,
je strogo ločeno oz. izolirano do te mere, da se
zaradi nepoznavanja ob nastopu dela drug drugega dobesedno bojimo oz. gojimo strahospoštovanje ali občutek superiornosti. Srednje in
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visoko šolstvo pod pritiskom cehovskih delitev,
ki so tudi posledica ne povsem zadovoljajočih
odnosov v delovnih skupinah oz. odnosa družbe do teh skupin, na tem področju ne naredi
veliko. Izobraževanje in celo praktični pouk potekajo izolirano drug od drugega. Golo poudarjanje, da je nek profil pri svojem delu samostojen, odgovoren pa je en drug profil, ne pomaga
k boljšim odnosom, zato so vodilni v zdravstvenih organizacijah tisti, ki s svojo podporo ustrezni delitvi vlog in soodločanju pri delu to lahko
bistveno izboljšajo.
Eno največjih ovir za še boljšo komunikacijo pa
predstavlja preprosta kulturna ovira, ko naj bi
o bolniku zapise vodil le zdravnik, medicinski
sestri pa poseg v medicinsko dokumentacijo
ni dopuščen (Arford, 2005). Svojevrsten upor
proti temu se je pripetil v slovenskem zdravstvu tako, da medicinske sestre vodijo ločeno medicinsko dokumentacijo, ki je pogosto
podrobnejša od zdravniške. In ko bomo sposobni prerasti otroške bolezni, in bomo dobili
bolnikov (elektronski, morda celo državni ali
enovit) zdravstveni karton, bomo mogoče naše
zapise združili. Pomembna kulturna ovira v
našem okolju je tudi zgodovinski spomin, saj
so v polpretekli zgodovini marsikatero zdravstveno organizacijo vodili nameščeni vodilni,
ki so jih za vodenje izbirali med člani partije, tj.
predvsem “svoje ljudi”, ki so bili pogosto brez
ustreznega strokovnega medicinskega znanja,
in so bili zdravniki pogosto izrinjeni iz soodločanja o vitalnih odločitvah organizacije. Ostanek realsocialističnega ustroja je tudi zakon o
javnih zavodih, ki v upravljanje (svet zavoda)
ne vključuje nosilcev dejavnosti, temveč kombinacijo »delavskega sveta« in vladajočih strank
iz občinskih svetov. V bran svojega v preteklosti premalo priznanega položaja zdravniki zato
prepogosto iz svojega kroga odločanja izrinjajo
medicinske sestre, kot grešne kozle delavskih
svetov iz preteklosti.

Kako do boljšega sporazumevanja med člani delovne skupine
in bolniki

Komunikacija: zdravnik, medicinska sestra, bolnik

službo deležni neustrezne komunikacije. Dobra
komunikacija med zdravnikom in medicinsko
sestro je zato nujni pogoj varnega, učinkovitega
in uspešnega dela z bolniki, saj je bolnik v tem
trikotniku izpostavljeni vogal, v katerem se zrcalijo vse prednost in slabosti deloven skupine.
Organizacija mora zato poskrbeti za:
1. osebo, ki skrbi za delovanje delovnih skupin;
2. usposabljanje medicinskih sester (in drugih
profilov, kjer so vključeni v delovne skupine),
da se kompetentno vključujejo v soodločanje
in da lahko izražajo avtonomijo;
3. tako politiko in določitev postopkov, ki dinamično uravnotežijo moč pri odločanju;
4. dobre odnose med medicinskimi sestrami
samimi, da lahko kompenzirajo neproduktiven konflikte na ravni zdravnik medicinska
sestra;
5. drobne veščine vedenja, da se vsi v organizaciji pozitivno odzivajo na posameznikov
prispevek k opravljenemu delu ne glede na
njegov profil (Arford, 2005).

Sklepi
Ustrezna komunikacija med posamezniki v delovni skupini je nujni pogoj za kakovostno delo.
Komunikacija z bolnikom je slika odnosov in
komunikacije v skupini. Boljša ko je komunikacija na vseh ravneh, bolj varno je naše delo in
lažje dosežemo boljše uspehe. Vodstvo je dolžno poskrbeti za ustrezne strukturne in organizacijske pogoje, ki podpirajo participacijo vseh
pri soodločanju o oskrbi bolnikov.
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Dejstvo je, da so bolj nezadovoljni in se hitreje
pritožijo ali celo tožijo tisti bolniki, ki so bili pri
enaki povzročeni zdravstveni škodi kadar koli
in od kogar koli na svoji poti skozi zdravstveno
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Zadovoljstvo na delovnem mestu in
zdravstveni absentizem v Sloveniji
Povzetek
V prispevku obravnavam vpliv zadovoljstva
na delovnem mestu na odsotnost od dela - absentizem. Prispevek temelji na raziskavi, ki je
osredotočena predvsem na vpliv zadovoljstva,
čeprav na absentizem vpliva še veliko drugih
dejavnikov. Kot izhodišče za raziskavo je bila
postavljena hipoteza da obstaja značilna negativna korelacija med zadovoljstvom in zdravstvenim absentizmom, kar pa z dobljenimi rezultati ni bilo moč potrditi. Verjetno se temu ne
gre čuditi, saj tudi nekateri drugi avtorji v svojih
raziskavah niso mogli dokazati pomembnejšega vpliva zadovoljstva na stopnjo absentizma.
Vpliv ostalih dejavnikov, kot so spol, starost,
položaj v organizaciji, vključenost v notranje
procese, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, socialno-ekonomski dejavniki ipd. je najverjetneje močnejši, kot samo zadovoljstvo pri delu. Zavedanje o pomenu zadovoljstva je v slovenskih
podjetjih sicer prisotno, vendar je ta zavednost
dokaj šibka in ni podprta z ustreznimi ukrepi.
Nekateri poskusi uvajanja ukrepov izboljšanja
le-tega so v določenih organizacijah sicer že prisotni, kar je vzpodbudno, žal pa so organizacije, ki tega ne počnejo, še vedno v večini.
Večina managementa slovenskih organizacij se
zaveda problema absentizma in njegovih posledic, tako finančnih, kot procesnih, vendar za reševanje ne uporablja načrtne strategije. Tako se
da zaslediti tudi v poslovnih poročilih nekaterih slovenskih bolnišnic, da spremljajo gibanje
absentizma, kar kaže, da se tudi tam zavedajo

negativnih posledic, ki jih le-ta povzroča.
V drugem delu prispevka je nanizanih nekaj
podatkov o absentizmu v slovenskih bolnišnicah, ter nekaj izkušenj in priporočil managementa bolnišnic v tujini.
Ključne besede: zdravstveni absentizem, zadovoljstvo, stres, motivacija, management

Summary
This article discuss influence of job satisfaction
on work absence-absenteeism. Article is based
on the study conducted to identify the impact
of job satisfaction, although there are a lot of
other factors that have influence on work absenteeism. Study was based on hypothesys that job
satisfaction has significant negative correlation
with work absenteeism, which we could not
confirm with the results we got. I do not wonder at that, because some other authors in their
studies also found no systematic relationship
between absenteeism and the job satisfaction.
Probably the influence of other factors, such as
gender, age, work status, procedural inclusion,
measures taken in health and safety at work,
social – economic factors, etc. is more influential than job satisfaction. In Slowenian organizations management is getting aware about
meaning of job satisfaction, but they do not take
adequate measures to improve it. In few enterprises some trials of improvement are present,
which is pleasant, but unfortunately there is
still majority of organizations that do not care
about it.
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The most part of Slowenian management is
aware of absenteeism problem and its financial
and process consequences, but they do not use
strategic plan to solve it. In some annual reports
of Slowenian hospitals we can find that they
measure absenteeism, so we can see that they
are aware about its negative consequences.
In second part of this article you can find some
data about absenteeism in Slowenian hospitals
and some foreign hospital management experiences and recommendations.
Keywords: medical absence, job satisfaction,
motivation, stress, management

Uvod
Absentizem predstavlja odsotnost od dela zaradi različnih vzrokov. Ti vzroki so lahko prazniki, dopusti, izobraževanja, odsotnosti zaradi
bolezni, ipd.
Zdravstveni absentizem je začasna zadržanost
od dela zaradi bolezni, poškodb, nege družinskih članov ipd., s pravico do nadomestila plače. Razlikovati ga je potrebno od invalidnosti,
ki je trajna zadržanost od dela zaradi bolezni oz.
poškodb. Ker obstaja veliko različnih definicij
zdravstvenega absentizma, ki vključujejo tudi
različne vzroke odsotnosti (predvsem odvisnih
od zakonodaje posamezne države), je primerjanje statistik med državami precej težavno.
Da bi management lahko odpravil vzroke povečanega zdravstvenega absentizma, je potrebno najprej poznati dejavnike, ki nanj vplivajo.
Definirati je potrebno predvsem tiste dejavnike,
na katere se lahko z uvedbo ustreznih ukrepov
tudi vpliva.
Mnogi avtorji omenjajo kot enega od bistvenih dejavnikov za povečano odsotnost od dela
nezadovoljstvo pri delu, na katerega pa lahko
vpliva več faktorjev povezanih z delovnim mestom posameznega zaposlenega.
Nekatere raziskave so pokazale, da večja uspešnost organizacije pripelje do večjega zadovoljstva zaposlenih. Ker managerji s svojim
planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem delovnih procesov bistveno vplivajo
na uspešnost organizacij, je moč logično sklepati, da lahko na ta način vplivajo na zadovolj-

44

stvo in posledično na absentizem, kot stranski
produkt nezadovoljstva. Velikokrat managerji
ne vodijo svojih kolektivov, kot to od njih pričakujejo lastniki in tudi podrejeni, kar znatno
pripomore k povečanju nezadovoljstva.

Stanje v Sloveniji
roekonomski vpliv

in

mak-

Zdravstveni absentizem, kot ena od oblik odsotnosti z dela, je večplastnen in kompleksen
pojav, ki povzroča številne težave, saj številke
nad 10 milijonov izgubljenih delovnih dni letno, predstavljajo v Sloveniji zelo resen družbeni, pravni in organizacijski problem. Občutne
so tudi posledice za narodno gospodarstvo, saj
zdravstveni absentizem v takšni razsežnosti
vpliva na znižanje BDP za 4,6 %1.
Odstotek izgubljenih delovnih dni zaradi bolezni in poškodb, se v Sloveniji giblje nekaj nad
4 %. Najvišji odstotek izgubljenih dni izkazuje
dejavnost rudarstva, najnižji pa dejavnost obdelave podatkov in podatkovnih baz 2.
Slovenija porabi okoli desetino zbranih sredstev v zdravstvenem zavarovanju za nadomestila plač zaposlenim, ki so začasno zadržani z
dela zaradi zdravstvenega absentizma3. Skupni
znesek nadomestil plač je v letu 2006 znašal nekaj nad 168 milijonov evrov4.

Posledice zdravstvenega absentizma za podjetja
Pri odsotnosti od dela zaradi bolezni oz. poškodb moramo razlikovati med nenamerno in
namerno odsotnostjo. Na nenamerno vplivajo predvsem vplivi iz delovnega in socialnega
okolja (varstvo pri delu, delovna tehnologija,
higiena, zdravo okolje, ipd.), namerni zdravstveni absentizem pa ima vzroke predvsem
v počutju zaposlenega (zadovoljstvo, motiviranost, pripadnost, ipd.)

1 ZD Koper, Absentizem – zaključki konference (2005)
2 Toth, Kako se Evropa spopada z zdravstvenim absentizmom (1999)
3 Toth, Kako se Evropa spopada z zdravstvenim absentizmom (1999)
4 Bagari, Začasna zadržanost od dela v Sloveniji v letu 2006
(2007)
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Medtem, ko lahko podjetje samo zelo veliko naredi za zmanjšanje nenamernega zdravstvenega
absentizma (z izboljšanjem delovnih pogojev),
pa so večje težave pri odpravljanju namernega,
saj je zelo težko ugotoviti vzroke slednjega.
Omenjeni problem vpliva na odnose znotraj
delovnih kolektivov in tako povzroča nemalo
težav managementu, ki mora skrbeti za nadomeščanja, dodatna usposabljanja, plačila nadurnega dela ipd, kar hkrati pomeni tudi velik
strošek za organizacijo.
Posledice oz. škoda, ki jo namerni zdravstveni
absentizem povzroči, se poleg že omenjenih organizacijskih težav, kaže tudi kot:
- motnja delovne motivacije,
- negativen vpliv na kulturo organizacije
Pri motnji delovne motivacije gre predvsem za
vprašanje - zakaj bi se bilo vredno truditi, če to
ni cenjeno oz. nasprotno ravnanje ni sankcionirano. Še težavnejši pa je vpliv na kulturo organizacije, ki jo je zelo težko spreminjati. Tako lahko
namerni absentizem povzroči, da se v organizaciji uveljavi kultura – »delovna zagnanost se
ne izplača oz. ni dovolj cenjena in nagrajena«,
saj namerni absentizem nima primernega negativnega predznaka in mu ne sledijo primerne
sankcije. Seveda se lahko pojavijo tudi razlike v
stopnjah absentizma znotraj organizacije.

Vzroki absentizma
Management zanima predvsem, kateri dejavniki vplivajo na višino izgubljenih delovnih dni
zaradi odsotnosti od dela, saj je to dober pokazatelj, katerih ukrepov se je potrebno lotiti za
znižanje stopnje absentizma.
Razloge za absentizem lahko združimo v tri
skupine5:
- subjektivni razlogi posameznika (delovna motivacija in zadovoljstvo pri delu),
- organizacijski razlogi (delovno okolje) in
- širši družbeni dejavniki (vplivi širšega okolja)
Iz teh skupin izhajajo tudi trije različni pristopi
k razlagi absentizma:
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- socialno-psihološki pristop in
- ekonomski pristop
Individualni pristop razlaga (ne)zadovoljstvo
pri delu in delovno motivacijo kot poglavitna
razloga za absentizem. Raziskave opravljene v
tej smeri so to sicer v določeni meri potrdile, a
hkrati opozorile, da zadovoljstvo (oz. nezadovoljstvo) ni izključni razlog za absentizem.
Socialno-psihološki pristop kritizira individualnega in razlaga, da na prisotnost zaposlenega na delovnem mestu vplivata predvsem
motivacija za prisotnost (poleg zadovoljstva
še ekonomski, družbeni in osebni pritisk) in
sposobnost priti na delo. Ta pristop pravi, da
se posameznik ne odloča o odsotnosti povsem
avtonomno, ampak da na odločitev vpliva tudi
njegovo okolje.
Ekonomski pristop proučuje predvsem vpliv
in jakost zunanjih dejavnikov na stopnjo absentizma. Zunanji dejavniki se nanašajo na
osebnostne značilnosti (zunanje potrebe posameznika) in zunanje značilnosti dela (zunanji
motivacijski dejavniki).
Interdisciplinarni pristop je povezal in združil
vse tri omenjene pristope in tako poudarja, da
je absentizem odvisen od zadovoljstva pri delu
in delovne motivacije, kot tudi položaja in vedenja drugih zaposlenih in njegovega zaznavanja enakosti in pravičnosti. Omenjeni sodobni
pristop omogoča managementu, da v svojem
podjetju ugotovi, kateri so tisti najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na stopnjo absentizma,
h kateremu se ponavadi zatečejo zaposleni, ko
se nakopiči več vzrokov. Študije so odkrile več
kot 30 različnih dejavnikov, ki so bolj ali manj
povezani s stopnjo absentizma in ki nanj tudi
vplivajo. Ob konkretnih delovnih razmerah pri
posameznem delodajalcu se med njimi najpogosteje omenja ukrepe varstva pri delu, delovno
tehnologijo in proizvodne procese, usposobljenost delavcev, motivacijo in stimulacijo, urejene
razmere za rekreacijo in počitek med delom,
medsebojni odnosi, prehrana, itd.6

Vplivi na absentizem

- individualni pristop,

Absentizem se kaže preko različnih simptomov, kot na primer posledica konflikta (nadre-

5 Karan, Odsotnost od dela – velik strošek za podjetja
(2007)

6 Toth, Kako se Evropa spopada z zdravstvenim absentizmom (1999)

11. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Terme Laško, Thermana, 16. in 17. oktober 2008

45

Peter Kramberger, dipl. ekon.

Zadovoljstvo na delovnem mestu in zdravstveni absentizem v Sloveniji

jeni-zaposleni, zaposleni-zaposleni) ali druge
motnje odnosov znotraj delovnega kolektiva. V
nekaterih organizacijah je možno zaznati tudi
presenetljiva obdobja povečanega absentizma
(opravila na kmetiji, vinogradu,…)
Raziskave kažejo, da je nagnjenost zaposlenih k
namernemu zdravstvenemu absentizmu višja,
čim večje(a) je:
- nezadovoljstvo na delovnem mestu,
- podjetje,
- razlika med pričakovano in prejeto plačo,
- razlika med pričakovanim in doseženim napredovanjem,
- število zaposlenih v oddelku oz. službi,
- monotonost dela,
- oddaljenost delovnega mesta od doma.
Nagnjenost k absentizmu je manjša, čim:
- večja je udeležba zaposlenih pri odločitvah, ki
zadevajo njih same,
- večja je raznolikost delovnih nalog.
Nagnjenost k absentizmu narašča:
- s starostjo,
- z višino delovne dobe (pri zaposlenih, pri vodstvu pa malo pada),
- pri sodelavcih z višjo stopnjo strahu,
- pri sodelavkah z velikimi družinami,
- pri sodelavcih, ki se čutijo prezaposleni.
Preko 70 % bolniških dni so zaposleni nesposobni za delo zaradi bolezni, skoraj četrtino vseh
bolniških dni je zaradi poškodb in zastrupitev,
od katerih jih okoli 9 % povzročijo poškodbe pri
delu. Odsotnost zaradi nege družinskega člana
je razlog za več kot 4 % od vseh bolniških dni,
ki so v 85 % odobreni ženskam.
Razlike v obremenjenosti gospodarskih dejavnosti z bolniško odsotnostjo so precejšnje. V
petletnem povprečju najbolj izstopajo proizvodne dejavnosti, zdravstvo in socialno varstvo,
kmetijstvo in gozdarstvo, preskrba z elektriko
in vodo ter rudarstvo s povprečno bolniško odsotnostjo blizu 5,5 %7.

7 Kofol Bric, Odsotnost z dela zaradi zdravstveno opravičenih
razlogov ( 2007)
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Zaznavanje in spremljanje absentizma
Določena mera absentizma bo v podjetjih zmeraj prisotna, zato je pomembno, da management
vedno znova opravlja raziskave, s katerimi primerja stopnjo absentizma znotraj primerljive
panoge. Na ta način pravočasno pridobi podatke o previsoki odsotnosti od dela zaradi bolezni. S takšnim spremljanjem se lahko izognemo
intuitivnemu ocenjevanju primernosti obsega
zdravstvenega absentizma.

Ukrepi za zmanjšanje absentizma
Pri uvajanju ukrepov je potrebna ažurnost zaznavanja absentizma, da ne doseže stopnje, ko
le-ta že prične vplivati na kulturo podjetja.
Ker se odprave absentizma ne da neposredno
izvajati, se mora obravnavati precej splošno.
Management mora biti pripravljen na konflikt
in zelo pomembno za uspeh je, da se s problemom spoprime pozitivno naravnan.
Zelo pomembno je, da pri obravnavi problema
odkrijemo vzroke le-tega. Vzroki so ponavadi
kot bolezenski virus, ki se širi med zaposlenimi. Ko ta doseže razsežnosti epidemije, prične
vplivati na kulturo podjetja.
Ko management odkrije vzroke, je potrebno
pristopiti k odpravi le-teh. V kolikor gre za nenamerni absentizem, ki je odvisen od vplivov
delovnega okolja (varstvo pri delu, delovna
tehnologija, higiena, zdravo okolje, ipd.), je tega
z dodatnimi investicijami zelo lahko odpraviti.
Vložek v izboljšanje delovnih pogojev se vsekakor izplača, saj to posledično vpliva na produktivnost zaposlenih.
Težja je naloga managementa, v kolikor odkrije,
da gre za namerni absentizem, katerega vzroki
so subjektivne narave (nezadovoljstvo, nemotiviranost, ipd). Te vzroke je tudi težje zaznati, saj
so bolj prikriti in zelo odvisni od vsakega posameznega zaposlenega. Pri odpravi le-teh bo
potrebno izvesti generalne ukrepe, ki bodo pa
posledično vplivali na dvig subjektivnih ocen
posameznika v zvezi z delom, s čimer se bo
dvignila pripadnost, zavzetost in druge delovne vrednote.

11. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Terme Laško, Thermana, 16. in 17. oktober 2008

Peter Kramberger, dipl. ekon.

Zadovoljstvo na delovnem mestu in zdravstveni absentizem v Sloveniji

Uvajanje ukrepov pa lahko predstavlja precejšen problem, saj lahko skupina zaposlenih
sprejme ukrep kot pravičen, druga skupina pa
hkrati kot zelo nepravičen8. Preden pa podjetje
prične z uvajanjem ukrepov, potrebuje zelo natančno evidenco odsotnosti, iz katerih so razvidni vsi potrebni podatki – trajanje odsotnosti, frekvenca odsotnosti, vzroki zanjo, itd., na
podlagi katerih bo lahko postavilo »diagnozo«
odsotnosti in določilo primerne ukrepe9.
Veliko podjetij se poslužuje razgovorov z zaposlenimi, ki so veliko odsotni z dela. Nekatera
podjetja kontaktirajo z osebnimi zdravniki zaposlenih in oddelki imenovanih zdravnikov na
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Kar nekaj podjetij se poslužuje tudi kontrole zaposlenih na domu s pomočjo detektivov. Vse to
kaže na pomen proučevanega področja za podjetja.
Stroka navaja štiri pomembnejše ukrepe za
zmanjšanje absentizma, ki jih managerji lahko
uporabijo10:
- sprememba načina vodenja,
- izboljšanje delovnih pogojev,
- skrb za vzpodbude,
- razvijanje politike prisotnosti.
Razlog za bolniško odsotnost ni vedno le fizične
narave, ampak je velikokrat vzrok te tudi v stresu in njen obseg je velikokrat odvisen od načina
vodenja določenega kolektiva. Pri tem gre predvsem za odnos med nadrejenim in zaposlenim.
Sprememba načina vodenja pri managerjih, ki
uporabljajo preveč avtoritativen način vodenja,
je zelo pomemben dejavnik pri zmanjševanju
absentizma. Avtoritativni managerji ne znajo
poslušati podrejenih, postavljajo jim nedosegljive cilje, njihova sposobnost komunikacije je
na zelo nizkem nivoju in so nefleksibilni. Vse to
vodi k povečani stopnji absentizma.
V delovnih okoljih, kjer so tudi delovni pogoji
dobri, se to pozna tudi na medosebnih odnosih. Managerji, ki jim delovno okolje njihovih
podrejenih ne pomeni veliko, imajo tudi takšen
osebni odnos do njih in jih ne spoštujejo. To se8 Martocchio, Judge, When we don’t see eye to eye (1995),
str. 274-275
9 Briner, Absence from work (1996), str.877
10 Vikesland, How to deal with employee absenteeism
(2008)

veda povzroča medosebne konflikte, kar seveda povzroča stres in posledično absentizem.
Dajanje vzpodbud za znižan absentizem ni
enako kot dajanje bonusov za znižan absentizem. Pri tem gre predvsem za vzpodbujanje
zaposlenih s poudarkom na motivaciji za izogibanje nepotrebni odsotnosti. Gre za pomoč zaposlenim, da se raje odločijo za odhod na delo
kot ostajanjem doma, kadar zdravstveno stanje
to dopušča in ni neposredne ogroženosti.
Načini vzpodbud za prihod na delo so številni,
vendar je potrebno za vsako organizacijo najti
svojega. Tako se predvsem vodstva zasebnih
družb odločajo za plačila neizkoriščenih bolniških dni, dajanje bonus ur za mesece polne
prisotnosti, posebna priznanja, razne nagrade
manjših vrednosti ipd. Vodstva organizacij ali
posameznih oddelkov morajo ugotoviti, kaj zaposlene motivira, da pridejo raje na delo. Lahko,
da nekomu ne pomeni dodatnih 30€ nič, mogoče pa bi mu veliko pomenilo, če bi lahko v petek
odšel prej z dela.
Take vzpodbude so lahko časovno omejene in
se program izvaja le določeno obdobje, lahko pa
je trajanje le-teh neomejeno.
Razvijanje politike prisotnosti pomeni, da lahko na podlagi le-te manager ukrepa v zvezi z
zaposlenim, ki je pogosto odsoten z dela. Poleg
stresa in posledično nezadovoljstva, kot enega
od primarnih vzrokov za absentizem, se drugi
vzroki nanašajo na alkoholizem, domače nasilje
in družinske težave.

Metodologija raziskave in vzorec
Namen raziskave je bil potrditi hipotezo, da zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva na zdravstveni absentizem na delovnem mestu. Vsled
temu naj bi bila v organizacijah z višjim zadovoljstvom na delovnem mestu stopnja absentizma manjša.
V prvem delu raziskave je bilo potrebno pridobiti sekundarne podatke o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu v podjetjih, ki se
želijo primerjati z drugimi, kar so pokazala s
svojim sodelovanjem v projektu merjenja klime
2006, imenovane SiOK11. V raziskavi SiOK je v
letu 2006 sodelovalo 125 organizacij, poizvedba
po rezultatih raziskave je bila poslana vsem so11

SiOK – slovenska organizacijska klima
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delujočim, na kar se je odzvalo 21 podjetij, kar
predstavlja 16,8% vseh sodelujočih organizacij.
Na ta način nam je uspelo zajeti vzorec anket
8284 zaposlenih.
Od podjetij, ki so posredovale rezultate merjenja zadovoljstva, se jih 5 ukvarja z razno proizvodnjo, 2 s kovinsko industrijo, 2 z zavarovalnimi posli, 2 s prodajo na drobno, 2 opravljata
storitve javnega sektorja, s področjem telekomunikacij, prodajo na debelo, farmacevtsko industrijo, elektroindustrijo, kemijsko industrijo,
prehrambeno industrijo in razvojem programske opreme, ter prodajo na drobno pa po eno
podjetje.
V drugem delu raziskave je bilo potrebno pridobiti sekundarne podatke o absentizmu v letu
2006 v 21 sodelujočih podjetjih.
Vir podatkov za pridobivanje podatkov o absentizmu je Potrdilo o upravičeni zadržanosti
od dela, BOL/03, ki ima zakonsko podlago v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Podatke z BOL/3 zbira in obdeluje Inštitut za varovanje zdravja. Za nadaljnjo
obdelavo jih posreduje tudi drugim organizacijam, med drugim Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na Inštitutu za varovanje
zdravja se podatki obdelujejo in prikazujejo na
socialno medicinski način12 za potrebe nacionalne zdravstvene statistike, za potrebe Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa s pomočjo finančno zavarovalniške analize13.
Najpogosteje uporabljen kazalnik je odstotek
bolniškega staleža, ki prikazuje odstotek izgubljenih dni na zaposlenega. Ta podatek je bil
uporabljen tudi v naši analizi.
Za povezavo med podatki o zadovoljstvu in absentizmu, je bila uporabljena registrska številka
sodelujoče organizacije.

Predstavitev rezultatov raziskave
Kot so pokazale že nekatere druge raziskave s
področja zadovoljstva na delovnem mestu in
absentizma, ni moč potrditi močnejše pove12 Socialno medicinski način-zaključeni primeri za eno diagnozo v opazovanem obdobju in izgubljeni koledarski
dnevi
13 Finančno zavarovalniška analiza-vsi primeri v opazovanem obdobju in izgubljeni delovni dnevi
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zanosti med pojmoma. Tako je v meta analizi
Hacket14 ugotovil šibko korelacijo r = -,23 med
splošnim zadovoljstvom na delovnem mestu in
odsotnostjo od dela. Prav tako je bila zaznana
zelo šibka korelacija v raziskavi Wegge15, in sicer r = -,11.
Tudi nam ni uspelo potrditi domneve, ki je bila
postavljena kot osnova za analizo, da zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva na absentizem,
saj je dobljen korelacijski koeficient znašal
r= ,32. Vpliv ostalih dejavnikov, kot so spol, starost, položaj v organizaciji, vključenost v notranje procese, ukrepi varnosti in zdravja pri delu,
socialno-ekonomski dejavniki ipd. je najverjetneje močnejši, kot samo zadovoljstvo pri delu.
Na rezultat analize je najverjetneje vplival izbran vzorec podjetij, saj so si le-ta med seboj
tako po panogi, velikosti organizacije, kot po
strukturi zaposlenih zelo raznolika. Povprečna
stopnja absentizma leta 2006 v 21 podjetjih, ki
so sodelovala v raziskavi, je bila 5,3 %. V raziskavi SiOK pa je v letu 2006 sodelovalo 125 organizacij in povprečna stopnja zadovoljstva je
bila 3,48, v organizacijah, ki spadajo v javni sektor pa je bila stopnja zadovoljstva 3,72.

Absentizem
bolnišnicah

v

slovenskih

Glede na to, da so bolnišnice organizacije, katerih karakteristike (število in struktura zaposlenih, narava dela, način organiziranja in
vodenja) se prekrivajo z vzroki za povečane
stopnje absentizma, je bilo pričakovati, da bodo
podatki za slovenske bolnišnice pokazali večjo
stopnjo odsotnosti od dela od slovenskega povprečja. Pri tem se domneva, da bodo bolnišnice
z večjim številom zaposlenih izkazovale večjo
stopnjo odsotnosti od dela.
Delo zdravstvenih delavcev je precej podvrženo
stresnim situacijam, ki vplivajo na zadovoljstvo
zaposlenih in organizacijsko klimo. Kot najpogostejši izvor stresa v zdravniškem poklicu literatura navaja16:
14 Hacket, Work attitudes and employee absenteeism (1989),
str. 235-248
15 Wegge, Smidt, van Dick, Parkes, Taking a sickie (2004),
str. 9
16 Jeriček, Gorenc, Dernovšek, Izgorevanje (2006)
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- skrb za bolnika,
- konflikte v delovni skupini,
- strokovno negotovost ter
- vse večje zahteve javnosti.
V zloženki Izgorevanje17, ki jo je leta 2006 izdal
Inštitut za varovanje zdravja, lahko zasledimo
tudi, da je v švicarski raziskavi, v kateri je sodelovalo 1784 splošnih zdravnikov, imelo 33 % srednje, 4 % pa zelo izražen sindrom izgorevanja.
Zanimivi so pa tudi izsledki raziskave med 594
slovenskimi splošnimi zdravniki, psihiatri in
tistimi zdravniki, ki ne delajo pretežno z bolniki, saj se je pokazalo, da o samomoru včasih ali
pogosto razmišlja cca. 10 % zdravnikov, skoraj 2
% pa jih je to že poskušalo storiti. Pri vseh skupinah se občasno pojavlja psihično slabo počutje kot izčrpanost in razdražljivost, redkeje, pa
vendar, tudi kot potrtost, brezvoljnost, nemoč,
tesnoba in osamljenost. V povprečju pri vseh
prevladuje občutek prezasičenosti z delom.
Tudi pri medicinskih sestrah prihaja do izgorevanja, ki je povezano z naravo njihovega dela.
Na osnovi študij je izgorevanje najbolj prisotno
pri sestrah, ki delajo na urgentnih oddelkih,
nekoliko manj pa na intenzivnih ali internih
oddelkih. Bolj obremenjene so tudi medicinske sestre, ki delajo na psihiatričnih oddelkih
v primerjavi s tistimi, ki delajo v zdravstvenih
domovih.
Mednarodni svet medicinskih sester je Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije posredoval izsledke raziskav, v katerih so ugotovili, da
so medicinske sestre, ki stalno delajo nadure ali
pri delu nimajo zadostne podpore bolj nagnjene k večjemu absentizmu in slabšemu zdravju.
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa opozarja, da v
Sloveniji ni podobnih raziskav o obremenitvah
medicinskih sester, kakor tudi ne ustreznih kadrovskih normativov. Kot navajajo, bi naj nekateri zavodi celo ukinjali delovna mesta, ki se ob
morebitnih upokojitvah izpraznijo18.
Pri pregledu podatkov o absentizmu v slovenskih bolnišnicah se je domneva o povečani
odsotnosti od dela potrdila (graf 1). Tako znaša povprečna odsotnost od dela v letu 2007 v
slovenskih bolnišnicah 6,11 % (povprečje SLO
17 Jeriček, Gorenc, Dernovšek, Izgorevanje (2006)
18 ZD Koper, Medicinske sestre (2006)

4,22 %), ki pa tudi izredno niha, saj je razpon
med posameznimi bolnišnicami izredno velik. Najnižjo stopnjo absentizma izkazuje bolnišnica z najmanjšim številom zaposlenih, ki
znaša 4,27%, kar pa je še vedno več kot znaša
slovensko povprečje. Najvišjo stopnjo absentizma izkazuje bolnišnica s 13,67 % izgubljenih
delovnih dni na zaposlenega, kar pomeni, da je
absentizem v tej bolnišnici 3,2 krat večji kot v
omenjeni najmanjši bolnišnici (graf 2). Absentizem pri petih največjih bolnišnicah v Sloveniji
se giblje v povprečju okrog 6,8 %, kar potrjuje
domnevo, da je odsotnost od dela v povprečju
višja pri organizacijah z večjim številom zaposlenih.

Sklepne ugotovitve in priporočila
za nadaljnje raziskave
Ne glede na to, da v okviru raziskave ni bilo
moč potrditi domneve, da zadovoljstvo vpliva
na absentizem, pa tega tudi ni moč ovreči. Management organizacij mora spremljati gibanje
odsotnosti od dela in spremljati zadovoljstvo
v svojih delovnih sredinah. Način, kako bo to
spremljal, si lahko izbere vsak management po
svoje.
Dobljene rezultate je potrebno primerjati znotraj primerljive panoge ali celo znotraj organizacije med posameznimi oddelki oz. službami.
Ob pomembnejših odstopanjih mora management primerno ukrepati s poskusi izboljšanja
zadovoljstva zaposlenih, dvigom delovne klime
ali izboljšanja delovnih pogojev. Samo na tak
način se bo moč izogniti večjim težavam zaradi
odsotnosti od dela, ki se kažejo v višjih stroških
zaradi nadomeščanj odsotnih sodelavcev, uvajanja novih sodelavcev, zmanjšanju storilnosti
in organizacijskih zapletih.
Tudi management slovenskih bolnišnic mora
spremljati gibanje zadovoljstva in zdravstvenega absentizma v svojih delovnih okoljih. Rezultati se lahko primerjajo med bolnišnicami ali
interno med oddelki, ob upoštevanju specifik
posameznih oddelkov.
Nadaljnje raziskave na področju povezave zadovoljstva na delu in zdravstvenega absentizma je potrebno razširiti na večji krog organizacij znotraj posamezne panoge, da bi lahko
dobili zaneslivejše rezultate. Z raziskavami bi
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lahko dobili tudi odgovore na to, kateri faktorji
najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in
posledično na absentizem.
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Vpliv poklicnega in socialnega statusa
na absentizem
Številne študije in poročila, ki govorijo o absentizmu, poskušajo najti vzroke za njegovo pojavnost – večina s tistega vidika, ki se jih dotika,
ali so to: stroški, problem organizacije dela, nadomeščanja odsotnih delavcev, delovno pravna razmerja, vpliv na ekonomski in družinski
status posameznika….ne gre spregledati socialne, politične komponente, … Analize in študije nakazujejo številne rešitve za zmanjšanje
absentizma in v največji meri rešitve najdemo
v boljši organizaciji deli, večjem zadovoljstvu
zaposlenih, skrbi za varstvo pri delu itd. . Istočasno pa ugotavljamo, da nanj vpliva še vrsta
drugih dejavnikov , ki so ločeni od delovnih,
so pa socialni, ekonomski in drugi, katerim so
izpostavljeni zaposleni. Različne študije so namreč pokazale na več kot 30 različnih dejavnikov, ki imajo na začasno zadržanost od dela
direkten vpliv, v manjši meri pa je to pokazatelj
zdravstvenega stanja aktivne populacije.
Analize o gibanju zdravstvenega absentizma v
Sloveniji kažejo po nekaterih študijah na nujnost takojšnjega ukrepanja za njegovo obvladovanje. Glede na tako široko paleto vzrokov za
nastanek absentizma, postavlja pa se veliko
vprašanje zmožnosti odziva družbe na razrešitev tako obsežne problematike. Nekatere tuje
študije so celo pokazale, da se je absentizem z
nekaterimi ukrepi v podjetjih samo še povečal, kar nam da slutiti, da je problem bistveno
večji in ga je potrebno obravnavati – ne samo
z ekonomskega, pač pa tudi psihološkega, sociološkega, socialnega in tudi antropološkega
vidika.

Ključne besede: absentizem,zdravje,socialnoekonomsko stanje, bolezen, revni sloj,
družbene razmere.

I. UVOD
Problem absentizma bom v pričujočem prispevku obravnavala s sociološkega vidika. O
zdravju in bolezni se ukvarja posebna veja sociologije, tj. »Sociologija zdravja in bolezni«, ki
je posebna znanstvena disciplina in poskuša
predstaviti sociološko razumevanje zdravja in
bolezni.
Zdravstvena sociologija se namreč ukvarja s
proučevanjem in razumevanjem zdravja in bolezni na splošno, s strani zdravstvenih delavcev in bolnikov, proučuje družbene vplive na
zdravje in bolezni, o vplivu socialno ekonomskih in splošnih družbenih razmer na zdravje,
zanimajo jo tudi zdravstvene institucije, proučuje zdravstvene poklice in vlogo zavestnega
delovanja ljudi do bolezni itd..
Tako v nadaljevanju predstavljam nekaj podatkov o izobrazbeni strukturi vseh zaposlenih v
RS in tudi podatke o poprečnih brutto palačah po glavnih poklicnih skupinah. Navedena
pokazatelja nam namreč pokažeta, v kateri
poklicni in plačni skupini je najvišji delež slovenskega aktivnega prebivalstva, in poskušali
bomo oceniti ali in koliko naj bi le-ta ( v primerjavi tudi s študijami v tujini) vplivala na
obseg absentizma in na splošno zdravstveno
stanje Slovencev.
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Tabela 1: Izobrazbena struktura zaposlenih v
Sloveniji (Statistični urad Republike Slovenije),
2008)
Izobrazba
/regija

Skupaj

SLOVENIJA
moški
ženske

1 663 869
804 286
859 583

brez
izobrazbe
11 337
4 092
7 245

nepopolna
osnovna
104 219
42 400
61 819

srednja
osnovna
433 910
169 509
264 401

visoka

nižja in strokovna
skupaj
srednja
in
poklicna splošna
899 341
452 292 447 049
487 288
280 373 206 915
412 053
171 919 240 134

višja

dodiplomska podiplomska

84 044
36 083
47 961

114 630
55 070
59 560

16 388
9 844
6 544

Med aktivnim prebivalstvom Slovenije so najštevilnejše osebe s srednješolsko izobrazbo
le-teh je bilo konec leta 2005 največ (58,0 %). Sledili so jim tisti s končano osnovno šolo (16,3 %)
ter visokošolsko izobraženi (14,1 %).
Tabela 2: Povprečne mesečne bruto plače po
glavnih poklicnih skupinah in spolu, Slovenija, 2006 (Statistični urad Republike Slovenije),
2008
Glavna poklicna skupina

Skupaj

Moški

Ženske

Razmerje ž/m

EUR

%

Skupaj

1.244

1.284

1.196

93,1

Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji

2.419

2.490

2.256

90,6
84,4

Strokovnjaki

2.070

2.285

1.929

Tehniki in drugi strokovni sodelavci

1.389

1.485

1.305

87,9

Uradniki

1.127

1.169

1.108

94,8

Poklici za storitve, prodajalci

867

989

784

79,3

Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci

851

906

744

82,1

Poklici za neindustrijski način dela

926

949

710

74,8

Upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljalci

890

971

719

74,1

Poklici za preprosta dela

722

784

659

84,1

Vojaški poklici

1.219

1.234

1.128

91,4

Neznano

1.404

1.437

1.366

95,1

Iz podatkov predstavljenih v tabeli za RS (kjer
bomo v nadaljevanju predstavili tudi razliko
o višini plačila v isti poklicni skupini glede na
spol) izhaja, da so najvišje brutto plače na najvišjih delovnih mestih – zakonodajna oblast (
sodniki), tem sledijo visoki uradniki in managerji. Višina plače je za 3x manjša že v storitveni poklicni skupini in nato je najnižja v poklicih za preprosta dela.
Na ravni Slovenije so plače žensk v letu 2006 v
povprečju dosegale 93,1 % povprečne mesečne
bruto plače moških. V primerjavi z letoma 2004
in 2005 se razlika počasi zmanjšuje. Če primerjamo plače med spoloma po področjih dejavnosti
52

pa ugotovimo, da je bila razlika med povprečno
plačo žensk in plačo moških tako kot že vrsto
let največja v dejavnosti finančno posredništvo,
in sicer za približno 736 EUR, enako razmerje
med žensko in moško plačo (69,3 %) je bilo tudi
v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, najmanjša razlika med plačama po spolu pa je bila
v dejavnosti promet, skladiščenje in zveze. Tega
podatka ne gre prezreti in mu bo potrebno v
prihodnosti nameniti le več pozornosti.
Iz predstavljenih podatkov lahko ugotovimo,
da je v Sloveniji v strukturi zaposlenih največ
delavcev s srednjo – več kot 58 % oz. še z nižjo
strokovno izobrazbo, da plača s stopnjo izobraz-
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be pada in, da prihaja do dokajšnje razlike med
plačami v isti dejavnosti in da so ženske slabše plačane od moških ob isti stopnji izobrazbe.
Tako ženske že med visokimi uradniki in managerji v poprečju prejmejo za 10% nižjo plačo,
v skupini poklicev za storitev ( kamor vsekakor
lahko uvrstimo tudi delavke v zdravstvu ) pa
nastopi razlika že za 21%.

II. SOCIOLOŠKI VIDIKI ZDRAVJA
Pearson – ameriški sociolog - je leta 1948 prvi
opravil sociološko analizo bolezni in medicine
v sodobni družbi in opredelil družbeno vlogo
zdravnika in bolnika. Na prvi pogled je namreč kazalo, da zdravje in bolezen ne moreta
biti predmet socioloških analiz, na drugi strani
pa se je razvoj medicine dolgo izmikal sociološkemu proučevanju, saj do podatkov ni bilo
dostopa.
Predvsem je vztrajal pri tem, da je bolezen družbeni fenomen, na zdravje pa je gledal kot na
pomembno družbeno dobrino, saj je bistvena
podlaga za dosežke posameznika in na nemoteno delovanje družbe. Zdravje pojmuje predvsem kot zmožnost posameznika, da opravlja
družbene vloge, ki mu jih nalaga njegov položaj. V perspektivi velikega družbenega pomena
zdravja je konceptualiziral bolezen kot obliko
deviantnosti , v kateri lahko posameznik »pobegne« pred družbenimi obveznostmi.
Če namreč hočemo ugotoviti, kako sta v naši
družbi povezana družba in zdravje, je potrebno
najprej proučiti naravo in razširjenost bolezni.
Te so danes drugačne, kot so bile v preteklosti;
epidemije, ki so bile v preteklosti so danes nadomestile nove, drugačne, porajajo in odkrivajo
so nove bolezni….. .
Bolezen je namreč tudi družbeno pogojena.
Vsaka skupnost prepoznava svoje lastne bolezni, poleg tega tudi drugače opredeljuje zdravega in bolnega. Filozof Georges Cangulilherm
(Castelnaudary, June 4, 1904 – September 11,
1995 in Marly-le-Roi) je poudaril, da se ocena
o zdravju prepogosto nanaša samo na telesno
stanje posameznika, da pa je potrebno pogledati tudi »onkraj« telesnega, da bi lahko opredelili, kaj je normalno in kaj ne.
Ocenjeval je, da je zdravje sposobnost človeka,
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da obvladuje svoje telo, prav tako pa tudi družbeno okolje. Za bolnika je v vsaki družbi potrebno skrbeti, vsaka družba pa se na svoj način
odziva na bolezen in zdravje ter ob tem tudi na
zdravstveno oskrbo.
Medicinsko znanje in praksa dandanes določata, kako se posameznik odziva na bolezen.
Obiski pri zdravniku, pregledi, terapija, vse to
daje ritem našim izkušnjam v zvezi z boleznijo. Diagnostika in prognoza sta bistveni, saj se
bo na njuni osnovi bolnik poskušal prilagoditi
življenjskim spremembam, ki jih bolezen najpogosteje tudi sproža. Ko zdravnik postavi diagnozo, ugotovi telesno bolezen. Posledice, ki jih
bo bolezen povzročila pri posamezniku, pa se
odražajo v njegovi identiteti, saj mu opredelijo
njegov nov položaj v družbi (nekoga, ki je smrtno bolan, invalid) se postavi v novo družbeno
vlogo, v nekoga, ki delovno ni več sposoben – se
lahko oceni, da ni sposoben vzgajati otrok, skrbeti za družino, biti partner….. . Ta nova vloga,
v kateri se bolnik znajde, ima določene socialne učinke. Lahko pa mu ta nova vloga na drugi
strani daje ligitimen način, da se izogne določenim odgovornostim, ki so se sicer od njega
pričakovale (preprosto mu ni potrebno delati,
lahko si pridobi privilegije – deležen je stalne
skrbi, člani družine so ob njem itd.). Bolezen se
v družbi dojema kot naravna danost, zato bolnikom praviloma ne grozijo sankcije, zaradi neopravljenih- sicer običajnih nalog.
Sociologi so se in se še vedno ukvarjajo z razširjenostjo in resnostjo pobega bolnika od socialne odgovornosti. Tako se tudi pogosto zdravnik
znajde v izredno težki situaciji, ko mora oceniti,
kaj se dejansko z bolnikom dogaja. In tukaj se
nam odpre celotna paleta problemov s katerimi
se srečujejo podjetja, ko obravnavajo problematiko absentizma pri zaposlenih.

III. ABSENTIZEM
Številni raziskovalci, ki proučujejo problem absentizma ugotavljajo, da je to oblika vedenja, ki
ga je težko proučevati, saj je posledica številnih
dejavnikov. Odsotnost iz dela se v splošnem
smatra kot negativna oblika vedenja, zato ljudje
niso vedno iskreni tako o količini odsotnosti,
kot tudi o vzrokih zanjo. Tako vzroke za odsotnost ponavadi pripisujejo dejavnikom, na katere ne morejo vplivati. Kot najpogostejši razlog
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navajajo bolezen ali poškodbo, ki je socialno
sprejemljiv dejavnik in povsem zunaj kontrole posameznika. Kontrolni mehanizmi pa ne
omogočajo ugotavljanja pravih razlogov za odsotnost – je zaposleni res doma zaradi migrene ali za tem tiči kakšen drug vzrok? V kolikor
je bolezen res glavni vzrok absentizma, potem
lahko pričakujemo, da se z izboljševanjem zdravstvenih storitev le-ta zmanjšuje. Vendar pa sta
Taylor in Burridge, ki sta proučevala bolniško
odsotnost v angleškem poštnem uradu v letih
1891-1980, dokazala ravno nasprotno – bolniška
odsotnost se je celo ob uvedbi ukrepov za njegovo zmanjšanje celo povečevala (Johns, 1987,
str. 30). Hkrati so se vzroki za bolezen v letih
1960-1980 močno spremenili – bolezni želodca in dihal so se zmanjšale, dramatično pa so
se povečale psihološke ter mišične težave (npr.
bolečine v spodnjem delu hrbta). Se je torej res
spremenila narava bolezni prebivalstva ali pa
je odsotnost z dela pojasnjena z boleznimi, ki
so v določenem času popularne in tako bolj
sprejemljive? Dodatno težavo pri proučevanju
predstavljajo tudi nezadovoljivi podatki podjetij, ki večinoma vsebujejo le število dni odsotnosti zaradi dopusta, bolniške in porodniške
odsotnosti ter obseg stroškov, ki jih absentizem
povzroči- zaradi izgube dohodka, plačila nadomestne delovne sile, stroškov uvajanja novih
delavcev itd..
Vse to pa še dodatno zapleta analizo samega
absentizma. Tako je izredno težko, praktično
nemogoče, determinirati natančne razloge za
absentizem posameznika, lahko pa opazujemo
fenomen z vidika celotne družbe in tako izpostavimo tipične dejavnike, ki z največjo verjetnostjo vodijo do odsotnosti.
Tako v »gori« podatkov v RS, ki jih vodi statistični urad, prav tako pa tudi pri institucijah,
ki so odgovorne za javno zdravje, težko dobimo
natančnejšo sliko o dejanskih vzrokih za absentizem tudi iz drugih vidikov ( razpolagamo najpogosteje le s podatki o vrsti bolezni po MKB
10). Izredno težko pa je dobiti kaj več podatkov
o izostankih glede na izobrazbeno strukturo,
ki bi nam dala odgovor na številna vprašanja.
Na podlagi zbranih podatkov lahko naredimo
primerjavo o stopnji absentizma v posameznih
panogah in ga primerjamo z najpogostejšo stopnjo izobrazbe v tej panogi. Tudi ocena teh podatkov je samo »približna«. Tako si lahko posta54

vimo vprašanje, ali je v slov. zdravstvu najvišja
stopnja absentizma pri srednjem zdravstvenem
kadru, saj je le-ta v zdravstvenih institucijah
najštevilčnejši. Za oceno te problematike bi nam
bili izredno dragoceni podatki za vse slovenske
zdravstvene institucije, v kolikor bi jih zavodi
vodili po posameznih poklicnih skupinah in
bi bili sestavni del statističnih zbirk v RS.
Nekaj več podatkov lahko izluščimo iz študij ,
ki so bile narejene v Sloveniji in sicer predvsem
po dejavnostih. Tako lahko naredimo primerjavo o številu odsotnosti iz dela zaradi bolniškega staleža - število dni in vrste bolezni glede
dejavnosti ( pretežno moška ali ženska delovna
sila) in tako naredimo oceno o stopnji višje odsotnosti glede na spol. Nedvomno pa podatki
za RS kažejo, da je pri ženskah nekoliko višja
stopnja odsotnosti- tako glede na vzroke, ki so
prisotni pri njih kot tudi z vidika nege družinskega člana.
Tako podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Koper, l. 2008, kažejo, da je v koprski regiji v
strukturi zaposlenih 57 % moških in 43 % žensk¸ in da je bilo v povprečju izgubljenih 18,1
delovnih dni (slov. povprečje je 15,34 dni). Odstotek bolniškega staleža je v regiji v zadnjih
10-tih letih višji pri ženskah kot pri moških –
ženske 6,34 odstotkov, pri moški 3,93 odstotka,
slov. poprečje je pri ženskah 4,89 odstotka in za
moške 3,66 odstotkov. Pri vzrokih za odsotnost
iz dela tako v regiji kot poprečno so v Sloveniji v ospredju poškodbe in zastrupitve, bolezni
mišično kostnega sistema, duševne in vedenjske motnje.
Temeljita sociološka analiza vzrokov obolevnosti prebivalstva nam vsekakor problematiko
pokaže tudi v drugi luči. Tako je bila leta 1995 v
Angliji najnižja stopnja bolniške odsotnosti med
managerji in upravniki (3,3 %), najvišja pa med
fizičnimi delavci (5,4 %) (Briner, 1996, str. 875).
V Sloveniji sta v letih 1993-1998 najnižji stopnji
zdravstvenega absentizma izkazovali dejavnosti proizvodnje pisarniških strojev in obdelave
podatkov ter podatkovnih baz (med 2,1-2,5 %),
najvišjega pa v dejavnosti rudarstva (med 8,39,5 %) (Toth, 1999). Seveda pa so takšne razlike
tudi posledica različne narave dela, saj so delavci v nekaterih panogah (npr. v rudarstvu)
precej bolj izpostavljeni možnim poškodbam .
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Tabela 3: Struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe s slov. zdravstvu. Stanje: 2005
(Statistični urad Republike Slovenije).
SKUPAJ
Visoka izobrazba
Zdravniki
specialisti
na specializaciji
brez specializacije
sekundariji
pripravniki
Zobozdravniki
specialisti
na specializaciji
zobozdravniki
pripravniki
Farmacevti
specialisti
na specializaciji
farmacevti
pripravniki
Dipl. medicinska sestra
Dipl. sanitarni inženir
Drugi zdravstveni delavci1)
Zdravstveni sodelavci2)
Višja izobrazba
medicinske sestre
inž. farmacije
fizioterapevti
inž. radiologije
delovni terapevti
sanitarni inž.
višji dentisti
ing. med. biokemije
ing. zobne protetike
ing. ortotike in protetike
višji zobni tehniki
višji laboratorijski tehniki
drugi
pripravniki - skupaj
Srednja izobrazba
zdravstvni tehniki3)
laboratorijski tehniki
zobozdravstveni tehniki
farmacevtski tehniki

41098
10917
4873
3333
475
1065
343
53
1231
163
44
1024
22
1410
100
28
1282
43
1760
157
832
654
3528
1974
84
714
310
168
118
23
4
13
10
6
58
46
1
13991
11552
738
759
819

drugi
pripravniki - skupaj
Nižja izobrazba
bolničarji
drugi
Nezdravstveni delavci
visoka izobrazba
višja izobrazba
srednja izobrazba
drugi

123
187
2606
68
2538
10056
878
862
2492
5824

Iz zgornjih podatkov lahko ugotovimo število zaposlenih v slov. javnem zdravstvu l. 2005
glede na stopnjo izobrazbe. Na prvem mestu
med zdravstvenimi delavci so delavci s srednjo strokovno izobrazbo, in sicer jih je 13.991
in od teh je 11.552 zdravstvenih tehnikov. Med
nezdravstvenimi delavci je s srednjo izobrazbo – 2492 delavcev. Tej skupini sledijo delavci
z visoko strokovno izobrazbo, teh je 10.917. V
tej skupini so najpogosteje zastopani zdravniki
(splošni , specialisti, zobozdravniki…) in le majhen delež je drugega kadra z visoko strokovno
izobrazbo (mednje sodijo DMS, fizioterapevti,
farmacevti, itd.). Najštevilčnejša skupina zaposlenih v zdravstveni dejavnosti so torej zdravstveni delavci s srednjo izobrazbo in visoko
strokovno izobrazbo.
Podatki o številu odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža v zdravstvu bi morali torej zbirati
po stopnji izobrazbe in vrsti dela, ki ga delavec
v določeni dejavnosti tudi opravlja. Tako bi prišli do podatka, ali so določeni poklici, nas zanimajo predvsem zdravstveni poklici , še posebej
med srednjim kadrom (zdravstveni tehniki)
bolj izpostavljen obolevanju in, ali ima to za
posledico višjo stopnjo absentizma.
Ena redkih študij, ki je bila narejena o stopnji
bolniške odsotnosti zdravstvenih delavcev, ocenjena na podlagi epidemioloških podatkov je
bila narejena - za obdobje 2001 do 2004 in to
za ženske, ki so zaposlene v zdravstveni dejavnosti. Tako so podatki pokazali izredno nizko
stopnjo odsotnosti iz dela pri srednjih medicinskih sestrah v starostni skupini do 19 let, v
starostni strukturi med 22 in 44 let pa je bila
beležena najvišja med fizioterapevti, psihologi
in socialnimi delavci, laboratorijskimi tehniki
in šele nato sledijo medicinske sestre. Najvišja
stopnja odsotnosti z dela v starostniki skupini
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med 60 - 74 let se ponovno beleži med psihologi
in socialnimi delavci, tem sledijo laboratorijski
delavci in nato druge poklicne skupine (zdravniki, farmacevti ter ostali).
V nadaljevanju bom prikazala podatke o bolniški odsotnosti za delavce v Bolnišnici Sežana glede na izobrazbeno strukturo za obdobje
(2007 - 2005).
Podatki za leto 2007 kažejo (izračun deleža za
posamezna delovna mesta (glede števila odsotnosti iz ur na dela) najvišjo stopnjo odsotnosti
z dela za delavko s I.stopnjo (1 delavka), tej sledi
V. stopnja izobrazbe – laboranti (0,20) in nato
zdravstveni tehniki (0,13) in (0,14) kuharji –IV.
stopnja izobrazbe. Med zdravniki je delež (0,06).
Pri delovnih mestih, kjer se zahteva nižja izobrazba od dokončane OŠ, je delež (0,10).
V letu 2006 beležimo najvišji delež 0,24 pri nabavni službi ( V.stopnja), tej sledi I. stopnja (0,22),
kuharji (0,14). Med zdravstvenimi tehniki – V.
stopnja je delež (0,06).
Podatki za l. 2005 ponovno kažejo na najvišjo
stopnjo odsotnosti z dela pri delavki s I.stopnjo
in sicer (0,22), tej sledijo administratorji (0,12)V.stopnja , čistilke (0,11) in zdravstveni tehniki
(0,09).
Podatki torej kažejo, da je bolniška odsotnost v
naši bolnišnici najvišja med delavci z nižjo strokovno izobrazbo oz. brez izobrazbe (končana
ali nedokončana OŠ) tem pa sledijo delavci s V.
stopnjo izobrazbe. Med medicinskimi sestrami beležimo v preteklih letih (ne glede na to,
da gre za težja dela in pretežno ženski poklic)
nizko stopnjo absentizma - tudi nižjo kot je v
regiji in v RS – gledano na splošni absentizem
pri ženskah.
Najnižja stopnja absentizma je pri zdravnikih
in tudi drugih delavcih z visoko strokovno izobrazbo.

IV. ZDRAVJE IN SOCIALNA
NEENAKOST
O socialni neenakosti in razslojevanju se v Sloveniji največkrat pogovarjamo, ali celo kregamo, brez preverjenih podatkov in zato tudi brez
pravih argumentov. Samokritični razpravljavci
celo sami priznavajo, da gre pri tem pogosto za
improvizacije in spolitizirane razprave,čemur
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se v Sloveniji očitno ne moremo izogniti.
Če temu ne bi bilo tako, potem tudi podatki o
številu revnih v Sloveniji ne bi mogli biti tako
daleč vsaksebi. Nekateri navajajo, da je v Sloveniji nekaj nad 200.000 ali dobrih 10 odstotkov
revnih, spet drugi govorijo o eni tretjini revnega prebivalstva, kar naj bi v številki pomenilo
od 600 do 700 tisoč prebivalcev. Te številke so
seveda v prvi vrsti odvisne od kriterijev, ki jih
pri tem zasledujemo, vendar je dejstvo, da jih
nihče ne zna ali noče natančno opredeliti. Revščina in z njo povezana socialna izključenost je
torej tista tema, ki najpogosteje sproža debate o
socialni neenakosti in razslojevanju v Sloveniji.

Vlade in odgovorni za politiko so potrebovali
več kot pol stoletja, preden so prišli do določenih spoznanj glede vpliva družbene neenakosti
na zdravje.
Celo v najbogatejših državah živijo dobro situirani nekaj let dlje in zbolijo za manj boleznimi
kot revni. Te razlike v zdravju so družbena krivica in odsevajo nekatere najmočnejše vplive na
zdravje v modernem svetu. Način življenja in
pogoji, v katerih ljudje živijo in delajo, močno
vplivajo na njihovo zdravje in življenjsko dobo.
Zdravstvena oskrba lahko podaljša življenjsko
dobo po prestajanju nekaterih bolezni, vendar
so ekonomski in družbeni pogoji, ki vplivajo na
to, da človek zboli, zdravstveno pomembnejši
faktor za prebivalstvo kot celoto. Revščina vodi
k slabšemu zdravju. Nezdravo okolje in nezdravo vedenje imata neposreden škodljiv vpliv,
ravno tako imajo velik vpliv skrbi, pomanjkanje varnosti v vsakdanjem življenju in pomanjkanje podpore okolja.

Tako je dolžnost vsake družbe, da vodi tako
politiko, ki ljudi obvaruje pomanjkanja, da poudarja pomen zdravega okolja že v zgodnjem
otroštvu, da se proučuje vpliv dela na zdravje,
upošteva problem nezaposlenosti ter pomanjkanja varnosti pri delu, poudarja vlogo prijateljstva in medsebojnih socialnih stikov (kar
je potrebno vnašati že v osnovne izobraževalne programe), izpostavlja nevarnost družbene
izolacije, ljudi osvešča o negativnem vplivu alkohola in drugih drog, izpostavlja potrebo po
zagotavljanju dostopa do zalog zdrave hrane
vsem ljudem itd…
Zveza med zdravjem in socialno neenakostjo je
klasična tema sociologije.
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Slutnje, da družbeni dejavniki vplivajo na
zdravje, segajo že v zgodovino, ne glede na to
o kolikšnem odstotku revnega prebivalstva v
neki skupnosti govorimo. Higieniki so že v 19.
stoletju opozorili na razliko v umrljivosti med
posameznimi družbenimi razredi. Raziskovali
so vzroke in iskali razlage v družbenih razmerah.
Statistike kažejo, da v posameznih državah
višjo stopnjo umrljivosti beležijo v nižjem sloju
in to za vsemi vrstami bolezni, vse več je kroničnih bolezni, krajša je življenjska doba, nižja
je porodna teža (White, 2002:85). Globalno je
torej znano, da je nezdravje eden od simptomov družbene neenakosti. Tako se je po drugi
svetovni vojni, ko se je vse več beležilo pojave,
ki jih navajamo, začelo z akcijami ustanavljanja javnih zdravstvenih zavodov oz. javnega
zdravstva, ki bi omogočal enako dostopnost do
zdravstvenih storitev. Socialni položaj posameznika namreč na ne bi bil več določal možnost
dostopa do ustrezne zdravniške oskrbe, s čemer
bi se razlike zmanjševale.
Vendar pa danes spet ugotavljamo, da se razlike do dostopnosti do zdravstvene oskrbe povečujejo (White, 2002: 58-59). Javni zavodi so se
v času tranzicije začeli radikalizirati. Prav tako
pa se je pojavil koncept »zdravega življenjskega
sloga«, ki je postal nepogrešljiv element individualiziranega modela razlage nastanka bolezni. Vse bolj se postavlja v ospredje tezo, da je
človek vse bolj odgovoren sam za svoje zdravje.
Tako je postal »zdrav slog življenje« politično
oz. ideološki koncept.
Ta koncept individualne odgovornosti pa izključuje nivo socialne neenakosti. Tako ta koncept za bolezen krivi »Žrtev« . To je predvsem
značilno za tiste, ki bi želeli predvsem stanjšati
zdravstveno blagajno. Na drugi strani pa zelo
dobro vemo, da je npr. že za rakava obolenja
tja do 80 % vplivov iz okolja in posameznik
nanje nima vpliva. Tako so celo nekatere študije pokazale, da je celo vpliv posameznika na
lastno zdravje tudi precenjen. Vse bolj so raziskave pokazale (npr. v Angliji), da je imel večji
od individualnega vpliva, vpliv okolja, kjer je
oboleli živel in od njegovega socialno ekonomskega statusa. Preprosto rečeno, če nekdo, ki je
nizko na družbeni lestvici in živi ti. zdrav slog,
s svojim zdravjem ne more doseči zdravstvenega stanja pripadnika srednjega ali višjega slo-
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ja. Njegovo zdravstveno stanje še vedno določa
dejavnik socialne neenakosti.
Tako je npr. anketa v Sloveniji – javno mnenje pokazala, da je prisotnost psihosomatskih
simptomov pri anketirancih na spodnjih 15 %
dohodkovne lestvice praviloma večkratnik prisotnosti v skupini 15 % tistih, ki so na vrhu
dohodkovne lestvice.
Zbrani podatki v prej omenjeni anketi so nadalje pokazali, da so anketiranci z najnižjimi
osebnimi dohodki najpogosteje o svojem splošnem zdravstvenem stanju odgovarjali, da imajo težave s srcem, spanjem da imajo vrtoglavice,
močne bolečine v prsih, slabosti, da so nemirni
in zaskrbljeni. Prav tako so najpogosteje odgovarjali, da so imeli v zadnjem letu težave z živci, s povišanim pritiskom in vrsto drugih težav
psihične narave. V tej skupini pa prav tako zasledimo najmanjši delež tistih, ki so ocenili, da
so srečni in da so na splošno zdravi.
Materialno stanje je torej vsekakor vezano na
občutke zadovoljstva z življenjem. Še večja pa
je razlika glede subjektivne ocene o zdravju.
Bolj materialno ogroženi se počutijo bistvo bolj
bolne. Študije, ki so bile narejene o iskanju pomoči v zdravstvenih institucijah so pokazal,
da ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe in nižje na
dohodkovni lestvici redkeje obiščejo zdravnika
oz. pretežno v potrebi kurative.
Tako so pogosteje v bolniškem staležu za daljše
obdobje in tudi pogosteje hospitalizirani. Medtem, ko pa višje izobraženi in višje na dohodkovni lestvici zdravnika obiščejo tudi preventivno ( bolj skrbijo za svoje zdravje) in pogosteje
zahtevajo že ob prvi obravnavi specialiste. Bolniške odsotnosti so pri tej kategoriji krajše in
hospitalizacije je bistveno manj.
Številne študije, ki so bile narejene, so poskušale ugotoviti tudi povezavo med zaposlenostjo/
nezaposlenostjo in psihosomatskimi težavami
pri anketirancih.
Tako so zbrani podatki pokazali, da je povezava med zaposlenostjo oz. nezaposlenostjo in
psihosomatskimi težavami najizrazitejša pri
gospodinjah. Med gospodinjami je veliko depresije, tesnob in drugih psiholoških motenj,
predvsem zato, ker ima delo gospodinje izrazito nizek status, ni vir ekonomske neodvisnosti,
je socialno izolirana, opravlja ponavljajoče se
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naloge, generira negativno samopodobo itd. Pri
gospodinjah je izredno izredno visoka stopnja
motenj pri spanju, težave imajo z dihanjem,
močnim razbijanjem srca in pogosteje imajo
vrtoglavice. V zadnjem letu je imelo težave z
živci tudi največ gospodinj. Nezaposleni so na
splošno pogosteje odgovarjali, da imajo težave
s spanjem, da jim močno razbija srce, da so nemirni in zaskrbljeni.
Nezaposleni so izražali tudi visoko stopnjo nezadovoljstva nad svojim življenjem.
Med tvegano skupino spadajo tudi upokojenci,
saj imajo običajno zelo nizke dohodke in se jim
s tem tudi socialni status še poslabšuje. Glede
na starost pa spadajo tudi v skupino kjer se začnejo pojavljati tudi telesne bolezni.
Nekateri avtorji tudi poudarjajo, da navedeni simptomi ne prizadenejo samo enega člana
družine (npr. starša), ampak se to odraža pri
vseh članih družine. Enako se čuti tudi pri tistih, ki so sicer zaposleni, delajo pa na slabše
plačanih delovnih mestih ali pa na mestih, kjer
jim grozi, da bi lahko izgubili delo.
Pri upokojencih je stanje sicer malo boljše, vendar še vedno kritično. Pri upokojencih pa nastopi velik problem socialne izolacije, predvsem
pri tistih, ki so ovdoveli. V tej kategoriji se več
kot polovica čuti zelo pobito. Tisti, ki pa ne živijo sami, pobitost izražajo redkeje. Zanimivo je,
da tudi upokojenci sami svoj status ocenjujejo
kot »tisti na dnu«.
Nasprotno pa so zaposleni ocenili, da so bolj
zadovoljni z svojim življenjem, zdravjem in se
počutijo tudi bolj srečne.
Zaposlitev izven doma torej ponuja ugodne
možnosti, zaposleni so ekonomsko neodvisni,
imajo priložnosti za pozitivna izkustva, imajo
boljšo samopodobo itd.
Torej v skupini bolj izobraženih in bolje plačanih pa se kaže visoka stopnja samozavesti, socialno ekonomskega optimizma in življenjskih
priložnosti. Delež tistih, ki se zdravstveno dobro počutijo je bistveno višji, prav tako je velik
delež tistih, ki svoje stanje na splošno ocenjuje
kot odlično.
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V. STEREOTIPI O VEČJI ŽENSKI
OBOLEVNOSTI
Kot smo izhaja iz predstavljenih podatkih je v
RS stopnja odsotnosti od dela višja pri zaposlenih ženskah kot pri moških. Številne analize
pa so pokazale, da ženske bistveno bolje poskrbijo za svoje zdravje, reagirajo že preventivno in v poprečju tudi pogosteje obiščejo tudi
zdravnika. To nekako daje videz o višji stopnji
ženske obolevnosti. Stereotip o spolni razliki
glede obolevnosti ni značilen samo za zdravniško prakso, pač pa je odraz splošno prisotnih
družbenih stereotipov. Ženski se na splošno v
družbi pripisuje »šibkost« .
Tukaj je značilno, da se ženske in moški že skozi
življenje naučijo, da se na telesna stanja odzivajo na različne načine. Prisotna bolezen je manj
stigmatizajoča za ženske (šibkejši spol), saj sta
moč in zdravje moški vrednoti. Ženske so bolj
pripravljene sporočati bolezenska stanja, od
moških pa se pričakuje, da jih bodo prenašali
»stoično«, da se ne bodo pritoževali, da bodo
stvar prenesli »moško« itd. Moški se redkeje
pogovarjajo o bolezni .
Za ženske je tudi bolj verjetno, da bodo šle k
zdravniku, zaradi psiholoških vzrokov, medtem pa naj bi moški v skladu s stereotipom šli k
zdravniku le takrat, ko so telesno bolni. Ameriške raziskave so pokazale, da ženske 2x pogosteje poiščejo pomoč psihiatra pri istih simptomih kot to storijo moški. No in tako statistika
pokaže, da naj bi bile ženske 2x pogosteje psihično bolne, kar pa v dani situaciji nikakor ne
more vzdržati. Prav tako je tudi tukaj značilno
diagnosticiranje. Isti simptomi se ženski 2x pogosteje diagnosticirajo kot psihološko ozadje,
pri moškem pa fiziološko. Zdravnik se torej ne
veže samo na simptom, pač pa tudi na spol, pri
katerem se določen simptom pojavlja.

VI. VPLIV SOCIALNO EKONOMSKIH RAZMER NA ZDRAVJE
OTROKA
Otrok , ki se rodi v revni družini, ima skoraj zapečateno usodo odraščanja v pomanjkanju. Tak
otrok je že ob rojstvu deležen zmanjšane oskrbe in higiene, ker starša nimata dovolj sredstev
za otrokovo preživljanje. Situacijo lahko samo
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poslabšujejo še težje socialne razmere (prisotnost odvisnosti, brezposelnosti, konflikti…).
Otrok je izpostavljen različnim boleznim od
obolenja dihal, prebavil,… slabša je njegova motorika. Situacija se pri otroku ob vstopu v šolo
samo še poslabšuje, saj je pogosto tudi zaradi
zunanjega videza (skromenjša obleka, slabša
čistoča …) slabše sprejet v skupini vrstnikov oz.
celo odklonjen. Zaradi zmanjšane vzpodbude
iz okolja otrok ne napreduje na učnem področju, dosega manjši uspeh in dolgoročno se mu
možnost nadaljnjega izobraževanja zmanjša na
minimum. Slabša izobrazba, manj možnosti za
zaposlitev za boljše plačano delo, nizka plača,
slabši življenjski pogoji, pogostejše obolevanje,
slabi stanovanjski pogoji,… in tako se začarani
krog sklene.
Ugotovitev, da družbeni položaj vpliva na
zdravje, je premalo, da bi razložili vzroke za
razlike. Od novejših razlag sodi med najbolj
klasične tista, ki pravi, da družbena selekcija
pomaga posamezniku z boljšim zdravjem, da
se prebije v višje družbene kategorije. Demografi, kot je npr. Jacques Vallin opisujejo proces
družbene selekcije tako: »Dostop do neke družbeno-poklicne kategorije je med drugim odvisen od zdravja. Da bi dosegli najboljši družbeni
položaj, je potrebno opraviti preizkus kakovosti. Tega najbolje opravijo posamezniki, ki so telesno in mentalno najkrepkejši. Tako imajo višji
sloji že v samem izhodišču več možnosti, da so
v povprečju bolj zdravi od drugih«. K temu je
potrebno dodati, še en družbeni dejavnik. »Sin
fizičnega delavca ima veliko manj možnosti postati vodstveni delavec, kot jih ima sin vodstvenega delavca«. Obstaja namreč verjetnost, da je
bil v mladosti izpostavljen takšnim življenjskim
pogojem, ki so bili za njegovo zdravje manj ugodni. Že iz tega razloga obstaja tveganje, da je
njegovo zdravstveno stanje v dobi, ko se določa
družbena pripadnost, nekoliko slabše.

VII. DRUŽBENI DEJAVNIKI TVEGANJA
O družbenih dejavnikih tveganja na zdravje
najpogosteje govorijo epidemiologi. Na ta način
so namreč lahko povezali statistične podatke o
lastnostih posameznika, njegovo izpostavljenostjo določenemu okolju in nastop bolezni. Pri
tem se uporablja pojme, družbeni razred ali
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družbeno poklicna skupina. Pripadnost družbeno-poklicni skupini se kaže v položaju, ki ga
ima posameznik na trgu delovne sile. To je povezano z njegovim dohodkom, stopnjo izobrazbe, obnašanjem in kulturnimi razlikami. Kaj
vpliva na povezavo med družbenim statusom
in zdravstvenim stanjem? Odgovor ni niti preprost , niti samoumeven. Do globljega razumevanja nam lahko pomaga pojem »verige« dejavnikov ali »omrežja«, v katerem nas en element
pripelje do drugega. To so zelo dobro pokazale
študije o vplivu nezaposlenosti na zdravje. Kot
sta razložila Martin Burgener in Janine Pierret,
so vplive nezaposlenosti na zdravje pogosto navajali, manj pogosto pa preverjali. Potrebno je
upoštevati celo vrsto različnih pojavov, povezanih z brezposelnostjo. Ta bi lahko imela dober
učinek na zdravje, saj posameznika obvaruje
nevarnosti zaradi poklicnega tveganja in prevelike izčrpanosti. Nezgode pri delu so pogoste
med fizičnimi delavci v gradbeništvu, rudarje
pa ogroža silicij. Vendar je poklicno tveganje
povezano tudi z drugimi dejavniki. Potrebno
je upoštevati delovni ritem (število ur dela na
teden, delo za tekočim trakom, delo ponoči, stoje, v manj ugodnih delovnih pogojih…). Četudi
je brezposeln človek tega obvarovan, ima pa
lahko brezposelnost bolezenske učinke. Vzbuja
tesnobo zaradi izgube družbenega položaja in
pripelje do materialne ogroženosti. Kljub temu
pa analiza, ki sta jo opravila M. Bungener in J.
Pierret kaže, da je velik delež brezposelnih izjavilo, da so dobrega zdravja. Vendar pa ni zanemarljiv delež tistih, ki imajo »polipatologijo«,
ki je večja kot pri aktivni populaciji. Poleg tega
brezposelni svojo depresijo širijo na celo družino.
Po druge strani pa lahko družbeni položaj posameznika pogojuje določeno vedenje, ki neposredno učinkuje na zdravje. Taka je zasvojenost
s tobakom ali alkoholom, ki je pogostejša med
določenimi družbenimi sloji in ogroža zdravje.
Guy Deslaques trdi, da so delavci zaradi razvad
še posebej izpostavljeni raku. V osemdesetih letih je bil med moškimi, starimi med 45 in 54 let,
razpon stopnje umrljivosti zaradi raka v grlu ali
žrelu od enega (1) med profesorji in ostalimi
strokovnjaki do enajst (11) med fizičnimi delavci. Enako velja za tveganje zaradi raka na požiralniku, bolezni prebavnega trakta ( tudi ciroza
jeter), dihalnih organov in živčnega sistema.
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Avtorja ugotavljata, da lahko v vseh teh primerih trdimo, da sta alkohol in tobak neposredna
vzroka. Njuna poraba se razlikuje pri posameznih družbenih skupinah. Tako npr. kmetovalci sicer zaužijejo veliko alkohola, vendar je med
njimi malo verižnih kadilcev, medtem, ko se
pri delavcih dejavniki tveganja kopičijo, saj so
hkrati veliki porabniki alkoholnih pijač in tudi
tobaka. Nasprotno pa naj bi vodilni in srednji
kader le zmerno uživala alkohol in tobak.
V določenih skupinah preprosto prevladuje »življenjski slog«, ki je ogrožajoč za zdravje cele
skupine oz. za varovanje zdravja. Tako so raziskave pokazale, da se z rekreacijo pogosteje in
več ukvarjajo ljudje z vrha socialne lestvice. V
starostni skupini med 26-40 let se namreč redno rekreira 35 % srednje in visoko izobraženih
ter le do 10 % nižje izobraženih. Redna rekreacija je postala del zdravega sloga višjih socialnih slojev. Lahko bi govorili na eni strani tudi o
socialni prestižnosti, na drugi strani pa pomen
»dobrega videza« v teh skupinah. Ankete so na
drugi strani pokazale tudi »slabo vest« tistih, ki
se ne rekreirajo, saj jih je veliko odgovorilo, da
jim primanjkuje samodiscipline.
Zanimiv kazalec zdravja so tudi prehrambene
navade. Prevelika telesna teža je lahko psihološki odgovor na socialno ekonomske razmere.
Zanimivi so podatki o telesni teži žensk. Poprečna telesna teža z izobrazbo namreč pada.

VIII. SOCIALNA PODPORA
Vpliv socialnih vezi na človekovo zdravje je sociološki. Že več kot pred 100 leti so ugotovili, da
imajo samske osebe, vdove, razvezani, več zdravstvenih težav kot poročene osebe. Raziskave
so opravili šele leta 1970. Najprej so obdelali socialne odnose posameznika, nato so se usmerili
na socialno podporo, ki jo posameznik dobiva
zaradi svojih socialnih vezi. Le-te mu lahko dajejo materialno, toda tudi kognitivno, normalno, čustveno oporo. Ravno slednja ima najbolj
jasno povezavo z zdravjem. Socialna podpora
je zelo kompleksna. Toda številne študije, ki so
jih opravili na pomembnih vzorcih prebivalstva in skupinah ljudi, ki so jih spremljali vrsto
let, so pokazale, da vpliva na različne vidike
zdravja. Tako so v študiji, opravljeni v Alameda Country v Kaliforniji, na osebah obolelih za
kardivaskularnimi boleznimi, izmerili vpliv
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petih virov podpore: zakona, družine, prijateljev, opravljanje verskih obredov in pripadnost
drugim skupinam. Izkazalo se je, da je bilo pri
enakem zdravstvenem stanju v letih, ki so sledila srčnemu napadu, dvakrat manj primerov
smrti prav med osebami, ki so imele socialno
podporo. Večina avtorjev, ki obravnava to področje, meni, da socialna podpora deluje kot
neke vrste »tampon« proti stresnim situacijam.
Natančnega mehanizma njenega delovanja sicer še ne poznamo dovolj, čeprav je bil njen pomen dokazan v obsežnih študijah.

IX. ZAKLJUČEK
Ko govorimo o absentizmu, ga zdaleč več ne
moremo pripisovati samo delovnim razmeram
in pogojem, pod katerimi zaposleni delajo.
Vse več študij kaže, da imajo nanj vpliv številni drugi dejavniki. Stopnja absentizma v posamezni družbi je namreč odvisna od splošnega
zdravstvenega stanja prebivalstva, le-to pa je
v veliki meri odvisno od njihovega splošnega
družbenega položaja. Družbeni položaj pa posamezniku določa njegov ekonomski položaj,
stopnja njegove izobrazbe in položaj, ki ga zaseda na delovnem mestu, nadalje od socialnega
statusa, ki ga ima v družbi in ne na koncu o socialni podpori, katere je deležen. Nizek poklicni in socialni ter posledično ekonomski status
imajo torej direkten vpliv na višjo stopnjo odsotnosti od dela in tudi višjo stopnjo obolevnosti.
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Osebna zavzetost kot cilj razvoja
zaposlenih v bolnišnici
Povzetek
Avtor v prispevku analizira dejavnike s področja kadrovske dejavnosti, ki v zdravstvenem
sistemu pomembno vplivajo na njegovo uspešnost in učinkovitost. V analizi izhaja iz štirih
ciljev kadrovske dejavnosti v sodobni organizaciji: fleksibilnosti, kakovosti, strateške integriranosti in osebne zavzetosti. V osrednjem
delu se osredotoča predvsem na slednjo. Tako
podrobneje analizira vpliv načina vodenja in
upravljanja zdravstvene organizacije na osebno zavzetost zaposlenih, temu pa sledi analiza
vpliva organizacijske klime ter dejavnikov zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami.
Analizo konča z opisom pomena upoštevanja
motivacijske teorije pravičnosti na zavzeto delo
zaposlenih.

Abstract
In the paper, the author analyzes factors from
the field of human resource activity which influence importantly on efficiency and effectiveness of health system. The analysis is based on
four main goals of the human resource activity,
developed in the contemporary organisation:
flexibility, quality, strategic integrity and personal devotion. In the central part of the paper,
the focus is mainly on the latter one. Therefore,
he firstly analyses the influence of leadership
style and management of health organisation
upon the personal devotion of employees. Secondly, the analysis of organisational clime’s influence and satisfaction factors related to work
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and working conditions is performed and concluded by description of the significance considering the motivational theory of justice on
devoted employee’s work.

1. Uvod
Zdravstveni sistem v Sloveniji, predvsem pa
bolnišnice, so vedno bolj izpostavljeni zahtevam po temeljitih spremembah; govori se celo
o celoviti reformi zdravstvenega sistema. Potrebe po reformah izhajajo iz nujnih sprememb
znotraj zdravstvenega sistema, iz sprememb na
področju znanstvenih dognanj in uvajanja novih tehnologij, sprememb na področju etičnih
in pravnih standardov, zaradi zahtev okolja ter
vplivov večanja stroškov za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih in medicinskih storitev
(Lobnikar, 2008). To menedžerje v zdravstvenih
organizacijah postavlja pred nove izzive – kako
izboljšati kakovost zdravstvenih storitev, kako
zgraditi in okrepiti zaupanje med zdravstveno
organizacijo na eni ter pacienti, zavarovalnicami in zaposlenimi na drugi strani ob hkratnem
zagotavljanju kakovosti organiziranosti, procesov in storitev (Rad, 2006). Vse to je mogoče
storiti le tako, da menedžerji sledijo vsem štirim
ciljem kadrovskega menedžmenta v sodobnih
podjetjih: visoki osebni zavzetosti vseh zaposlenih v zdravstveni organizaciji, zagotavljanju
fleksibilne organizacijske strukture, strateški
integriranosti kadrovske dejavnosti z drugimi
ključnimi procesi v zdravstveni organizaciji
ter k usmerjenosti h kakovosti storitev. Pri tem
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matematičnem računu z več neznankami so
glavna spremenljivka zaposleni, saj je od njih
odvisno, ali se bodo želje, zapisane v strateških
dokumentih, tudi udejanjile. V prispevku bomo
analizirali dejavnike, ki pomembno vplivajo na
osebno zavzetost zaposlenih za kakovostno
doseganje organizacijsko določenih ciljev zdravstvenega zavoda.

2. Osebna zavzetost kot način
doseganja ciljev
Osebno zavzetost razumemo kot prostovoljno
vedenje zaposlenega v skladu tako s kakovostnimi kot količinskimi standardi, in se kaže v
odlično opravljenem delu brez ali z minimalno
zunanje kontrole. Gre za vedenje, ki ga na eni
strani pogojuje zavezanost profesionalni etiki
(t.j. dosledna zavezanost medicinskim doktrinam) in zavezanost prosocialnemu vedenju v
medsebojnih interakcijah na drugi strani (ki se
kaže v prostovoljnem podrejanju imperativom
uporabne etike kot so dobrodelnost, poštenje in
spoštovanje). Na osebno zavzetost zaposlencev
vpliva mnogo dejavnikov, v prispevku bomo
analizirali dva med njimi: način upravljanja
(menedžiranja) in vodenja zaposlenih ter organizacijsko klimo in stopnjo zadovoljstva zaposlenih.

2.1 Vpliv načina vodenja in upravljanja na osebno zavzetost
Burns (1978; cit. v Lobnikar in Pagon, 2007) je že v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja za vodenje
dejal, da gre za enega od najbolj proučevanjih,
a kljub vsemu slabo razumljenih fenomenov sodobnosti. Lingvistično vodenje razumemo kot
način, s katerim kažemo pot (posamezniku ali
skupini) na način, da gremo z njimi ali na čelu;
vodenje lahko razumemo tudi kot kontroliranje
ali usmerjanje; kot začenjaje z aktivnostmi, vodje pa so osebe, ki ukazujejo, usmerjajo ali navdihujejo druge (Collins English Dictionary, 2004).
Bistvo tovrstne opredelitve vodenja in vodje je
družbeni oziroma interakcijski proces, znotraj
katerega vodja deluje v smeri doseganja ciljev.
Osebna zavzetost zaposlenih v zdravstvenih
zavodih je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki morajo biti cilj sodobnega upravljanja
tudi v zdravstvenem sistemu. Gre za odgovor
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na vprašanje, na kakšen način je mogoče zaposlene pripraviti do tega, da delujejo v skladu z
željami poslovodstva organizacije in v duhu
poslanstev posameznih zdravstvenih zavodov.
Klasični, tradicionalni, pristop bi odgovor iskal v okviru nadziranja procesov znotraj zdravstvene ustanove; od nadziranja stroškov (na
primer preko spremljanja stroškov, vezanih na
pacienta), od standardizacije strokovnih odločitev (na primer proučevanja kliničnih poti) do
vprašanja nadzora vedenja zaposlenih v zdravstveni organizaciji. Če prvima dvema ne gre
očitati upravičenosti, pa je doseganje rezultatov,
ki bi zadostovali tako količinskim kot kakovostnim standardom izvajanja zdravstvenih storitev, preko neposrednega nadzorovanja vedenja
zaposlenih, nerealno pričakovanje.
Henry Mintzberg, eden najvidnejših klasičnih
proučevalcev upravljanja organizacij je opredelil šest načinov koordiniranja in organiziranja
dela v organizacijah:
1. Medsebojno prilagajanje, kjer koordinacijo
dosežemo s pomočjo neformalnega komuniciranja;
2. N
 eposrednega nadzorovanja, kjer je koordiniranje doseženo preko procesa delitve moči,
kjer ena oseba daje navodila in ukaze vsem
ostalim, ki izvajajo neko delo;
3. Standardizacija delovnega procesa, kjer se
koordinirano delovanje doseže s pomočjo
specifikacije oziroma natančnega opisa posameznih opravil v delovnem procesu;
4. Standardizacija rezultata, kjer je natančno
opisan in določen želen rezultat, ki pa ga je
mogoče doseči po različnih poteh;
5. Standardizacija znanj in večin, kjer zaželen
delovni rezultat zagotovimo tako, da določimo standarde znanj in veščin ki jih mora imeti neka oseba, če želi opravljati določeno delo
(na primer, zdravnik mora imeti medicinsko
izobrazbo, odvetnik pravno izobrazbo…),
6. Standardizacija norm, kjer je potek dela določen preko normativnega sistema, ki je enoten za celotno organizacijo, tako da se zagotovi vedno enako vedenje, ki je v skladu s tem
sistemom pravil, prepričanj in vrednot.
Za zdravstveni sistem od primarnega do terciarnega nivoja lahko ugotovimo, da na vedenje
zaposlenih, tako na področju medicine, zdra-
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vstvene nege kot spremljajočih tehničnih, administrativnih ali podporno-zdravstvenih dejavnosti, ne moremo vplivati preko klasičnega
nadziranja, značilnega za industrijske obrate iz
sredine 20. stoletja, niti ne gre od zdravstvenega
sistema pričakovati, da bo mogoče standardizirati rezultat njegovega delovanja. Vsaj kar se
procesa zdravljenja bolnikov tiče. Zato je sprejeto soglasje, da je za izvajanje medicinske dejavnosti in dejavnosti zdravstvene nege potrebno
standardizirati znanja in veščine, k jih nekdo
mora imeti, če želi to dejavnost opravljati. To
spoznanje je privedlo tudi do standardizacije
potrebnih znanj in veščin na področju medicine in zdravstvene nege, pri čemer se je naivno
pričakovalo, da bodo profesionalni standardi,
četudi so podkrepljeni z etičnimi in filozofskimi podmenami, vplivali tudi na vedenjske
vzorce zaposlenih. Ali, kot pravi Schermerhorn
(2004): “Zaposlene (tudi znotraj iste profesije) je
treba razumeti kot posameznike z različnimi in
raznovrstnimi potrebami, ki se skozi čas tudi
spreminjajo. Zaposleni imajo veliko različnih
talentov in sposobnosti, ki jih lahko še razvijajo,
zato se morajo menedžerji odzivati na razlike
med posamezniki preko razvoja različnih strategij in s pomočjo individualnih programov za
zaposlene.”
V zgodovini razvoja menedžmenta kot znanosti
je bil Elton Mayo tisti, ki je prvi poudaril pomen
dobrih medčloveških odnosov za zagotavljanje
organizacijske uspešnosti. Njegov pristop je temeljil na zadovoljevanju potreb posameznika
in je tehnično plat delovnega procesa potisnil
v drugi plan. V hawthornskih študijah so raziskovalci namreč odkrili, da se je storilnost dela
v opazovanih skupinah povečevala na račun
dobrega ravnanja z delavci in ne na račun tehničnih sprememb na delovnem mestu. Zato so
priporočili, da naj menedžerji delavce obravnavajo kot osebnosti, naj upoštevajo njihove potrebe in naj pri vodenju ne uporabljajo avtoritarnih oblik vodenja. Delo naj oblikujejo tako, da
ga bodo delavci opravljali v skupinah (Svetlik,
1998). Hawthornske študije so v 60’ in 70’ letih preteklega stoletja vzpodbudile zanimanje
znanstvenikov in praktikov, ki so se ukvarjali
z vedenjem ljudi – ugotovili so, da bodo uspešni tisti menedžerji, ki so sposobni vzdrževati
dobre medsebojne odnose na delovnem mestu,
kar posledično pripomore tudi k večji učinkovi-
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tosti organizacije (Schermerhorn, 2004).
Pomen upravljanja medosebnih odnosov poudarjajo tudi različne teorije vodenja. Eden takšnih pristopov je transformacijsko vodenje, ki
ga Dodge in Murphy (2001, cit. v Lobnikar,Pagon,
2007) opisujeta kot proces, v katerem so združeni tako vodje kot tisti, ki so vodeni; gre za
recipročnost med vodjem in vodenimi. Long
(2000) ločuje med transformacijskim in transakcijskim vodenjem, pri čemer slednji temelji na
dogovoru o delitvi nalog oziroma na dogovoru
o načinu upravljanja kot je na primer funkcionalna delitev z natančno določenimi nalogami.
Primer takšne natančne delitve je vodenje v birokratski - hirerahični organizaciji, kjer prevladuje dajanje navodil in nadzorovanje. Tudi proučevanje organizacijske kulture v slovenskih
bolnišnicah (več o tem glej v Skela-Savič, 2007)
kaže na to, da je tovrstno vodenje še vedno prevladujoč stil vodenja v slovenskih bolnišnicah,
kar še posebej velja za medicino. V nasprotju
s transakcijskim pa transformacijsko vodenje
opredeljujejo štirje dejavniki: (a) upoštevanje
individualiazcije, (b) vplivanje z ideali, (c) navduševanje oziroma motiviranje ter (e) intelektualna stimulacija. Kadar so v organizaciji prisotni vsi štirje dejavniki, so podani pogoji tako za
organizacijsko učinkovitost kot za zadovoljstvo
zaposlenih. Long (2000) poudarja, da transformacijsko vodenje ne pomeni niti dramatičnih
niti hitrih sprememb; udejanja se preko majhnih dejanj, kot je na primer emocionalna opora, izkazano zaupanje ter odkritost in odprtost
vodij do zaposlenih. Transformacijsko vodenje
je tako sinonim za pozitivne spremembe; njegovo bistvo tvori skupek pričakovanj, ki se kažejo
preko vizije, postavljanja ciljev ter motiviranja
zaposlenih kot ključnih elementov vodenja. Vse
to pa podporno deluje tudi pri prizadevanjih za
zagotavljanje osebne zavzetosti zaposlenih.

2.2 Vpliv organizacijske klime in
zadovoljstva na osebno zavzetost
Denison (cit. v Kavčič, 1991) ugotavlja, da gre pri
organizacijski klimi za dve vrsti vsebin. Prva
pomeni razumevanje klime kot skupne percepcije ali skupnega dogovora posameznikov
v neki situaciji in opisuje (ne)zadovoljstvo, (ne)
sodelovanje, (ne)vključenost. Druga je razume-
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vanje klime kot vrste pogojev, ki obstajajo v organizaciji in vplivajo na vedenje posameznikov.
Gre za neke objektivne značilnosti organizacije,
na primer koordinacija med enotami, socialna
distanca med člani, sodelovanje posameznikov
pri odločanju. Organizacijska klima opisuje zadovoljnost zaposlenih s socialnimi vidiki dela.
Odseva to, kako člani organizacije doživljajo
realnost v organizaciji (Možina, Kavčič in sod.,
1994). Na splošno pa bi lahko klimo v organizaciji definirali kot sklop značilnosti, ki vplivajo
na vedenje ljudi in s tem tudi na osebno zavzetost za kakovostno delo. Klima vpliva na vsa dogajanja v organizaciji in na doseganje skupnih
ciljev, kaže pa se kot psihološko zadovoljstvo s
socialnimi vidiki dela. Če so odnosi v organizaciji pozitivni, se oblikuje ugodno in prijateljsko
vzdušje. Ljudje se med seboj dobro razumejo, so
zadovoljni s svojim delom in s svojimi prejemki,
zato so visoko produktivni in podjetje se hitro
razvija. Povsem drugače je, ko so odnosi med
ljudmi negativni. Taki odnosi porajajo napeto
vzdušje, nezadovoljstvo, konflikte in kot posledico nizko produktivnost. Takšna opredelitev
klime v podjetju pa se močno povezuje z vprašanjem (ne)zadovoljstva zaposlenih z delom in
delovnimi pogoji.
Svetlik (1998) opisuje šest dejavnikov, ki bi jih
morali menedžerji upoštevati, da bi zagotovili
visoko stopnjo zadovoljstva z delom in s tem
vplivati na osebno zavzetost. Ti dejavniki so: (1)
vsebina dela: gre za tako oblikovano delo, pri
katerem zaposleni lahko uporabljajo pridobljena znanja, imajo možnost nadaljnjega učenja in
strokovne rasti, delo pa mora biti oblikovano
tako, da ni dolgočasno in enolično; (2) samostojnost pri delu: gre za možnost odločanja oz.
soodločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal,
možnost vpliva na razporejanje delovnega časa
ter za vključenost v odločanje o skupnih vprašanjih dela in organizacije; (3) plača, dodatki in
ugodnosti: zaposleni morajo verjeti, da je njihovo dobro delo povezano z dobrim plačilom,
dodatki in ugodnostmi; (4) vodenje in organizacija dela: v ta okvir štejemo način opravljanja nadzora, kot je bil opisan v prejšnjem poglavju, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje
pripomb in graj, pomembna je usmerjenost vodij k ljudem in v delovne naloge, v ta okvir pa
prištevamo tudi skrb za nemoten potek dela; (5)
odnosi pri delu: k večjemu zadovoljstvu z delom prispevajo dobro delovno vzdušje, uspešno
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reševanje sporov ter sproščena komunikacija
med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi; (6)
delovne razmere: gre za nalogo menedžmenta,
da zagotovi čim manjše telesne napore zaposlenih ter da izvaja ukrepe za varovanje pred poškodbami in obolenji (Svetlik, 1998: 156).
Upravljanje organizacijske klime je mogoče preko upravljanja z dejavniki, ki vplivajo na (ne)
zadovoljstvo zaposlenih. Če smo v prvem podpoglavju nekaj besed namenili načinu vodenja
in izvajanja nadzora, pa na tem mestu, tudi zaradi aktualnosti prevedbe plačnega sistema v
javnem sektorju, nekaj besed namenimo vplivu
plač na klimo v podjetju. Pogajalci, vključno s
predstavniki sindikatov medicinske in zdravstvene dejavnosti, so bili ob podpisu kolektivnih pogodb prepričani, da bo prenova plačnega sistema v zdravstvu prinesla večjo stopnjo
zadovoljstva ter višjo stopnjo osebne zavzetosti
zaposlenih. Nekaj mesecev po prevedbi lahko
ugotovimo, da nominalno povečanje plač (pa
čeprav v povprečju presega povečanje vsaj 20
odstotkov bruto osnovne plače pri zaposlenih,
pri zdravnikih in diplomiranih medicinskih
sestrah pa kar 30 odstotkov) sploh ni imelo takšnega učinka. Ravno nasprotno; mnogi so se
kljub povečanju plač pritožili, zavzetost za delo
pa je upadla, ne pa narasla. Za razlago tega fenomena moramo poznati motivacijsko teorijo
pravičnosti.
Slednja temelji na posameznikovih občutkih
pravičnosti v primerjavi z drugimi zaposlenimi,
ki jih dojemajo kot sebi primerljive – referenčne
osebe, glede na njihov vložek in prejemek. Za
boljše razumevanje je potrebno omeniti tri temeljne dejavnike pri teoriji pravičnosti (Treven,
1998): vložki - inputi (starost, izkušnje, spretnosti, izobrazba, socialni status, prispevek k ciljem
skupine ali organizacije), prejemki - outputi
(lahko so pozitivni: plača, priznanje, statusni
simboli in druge ugodnosti, ali negativni: neustrezne delovne razmere, monotonost in pritiski
vodstva), osebe za primerjavo (zaposleni pri izbiri osebe za primerjavo upošteva predvsem raven plače, stopnjo izobrazbe in dolžino delovne
dobe). Če zaposleni pri primerjavi z referenčnimi osebami dobijo občutek nepravičnosti, ga
poskušajo zmanjšati ne enega od naštetih načinov: (a) zmanjša input (dela manj); (b) poveča
output (na legalen način tako, da zahteva večjo
plačo, na nelegalen način pa tako, da kaj ukra-
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de ali pa da sprejme podkupnino); (c) psihološko izkrivlja tako output kot input (na ta način
upravlja s kognitivno disonanco), (d) zamenja
referenčno osebo ali pa zapusti organizacijo.
Pri teoriji pravičnosti je najpomembnejša naloga menedžerjev ustvarjanje jasne in vidne povezave med individualno delovno uspešnostjo
in plačo, prav tako pa tudi vseh materialnih in
nematerialnih nagrad za delo. Vodje morajo jasno obrazložiti in argumentirati svoje odločitve
glede razdeljenih nagrad. Zaposlenim morajo
posredovati povratne informacije o njihovem
delu in slediti signalom nezadovoljstva zaposlenih, da bi lahko odstranili vzroke (BahtijarevićŠiber, 1999).

3. Zaključek
Ključni dejavnik za uspešne zdravstvene organizacije so zaposleni. Sodobni pristopi upravljanja zdravstvenih organizacij temeljijo na razvoju kompetenc zaposlenih, ki jih razumemo kot
kombinacijo znanj, veščin in pripravljenosti za
dobro delo v spreminjajočih se delovnih situacijah. Osebna zavzetost kot cilj kadrovske dejavnosti v organizaciji naslavlja predvsem pripravljenost zaposlenih da znanje in veščine, ki
jih imajo, dejansko uporabijo pri svojem delu.
Od zaposlenih njihovi vodje ne morejo pričakovati, da bodo lahko zgolj z ukazovanjem ali z
razporeditvijo (na primer s seznanitvijo z njihovim opisom del in nalog) zagotovili kakovostno
delo. Za osebno zavzetost kot rezultat se od vodij pričakuje odnosno delo, kjer morajo upoštevati dejavnike zadovoljstva pri delu, vključno
z delovnimi pogoji, možnostjo soodločanja o
načinu in razporeda dela do primernega komuniciranja. Pomen komuniciranja in odnosnega
dela se je dobro pokazal pri prevedbi plačnega
sistema, kjer zgolj dejstvo, da so zaposleni dobili višje plače, ni vplivalo na osebno zavzetost,
včasih je (tudi zaradi primerjave z referenčnimi
osebami znotraj in izven zdravstvene organizacije) imela prevedba celo obratni učinek: zaradi
občutka nepravičnosti so zaposleni delali celo
manj zavzeto.
Naj v zaključku ponovimo spoznanje, da je
ključni dejavnik za zagotavljanje osebne zavzetosti pravzaprav način vodenja. V prispevku
smo omenili transformacijsko vodenje, kjer se
od vodij pričakuje, da bodo v odnosu do zapo-
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slenih upoštevali njihovo individualizacijo in da
vbodo na njihovo vedenje vplivali s postavljanjem idealov oziroma vizij. Od vodij se pričakuje, da bodo zaposlene tudi z načinom vodenja
in nadzora njihovega dela motivirali, predvsem
pa, da bodo delo oblikovali tako, da bo za zaposlene predstavljalo intelektualno stimulacijo.
V sodobnih zdravstvenih organizacijah imajo
namreč naši zaposleni veliko znaj in obvladajo mnogo veščin. Če želimo, da bodo ta znanja
tudi uporabili pri svojem delu, jim moramo to
predvsem omogočiti in jih pri njihovem osebnostnem in profesionalnem razvoju podpreti.
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Obvladovanje kadrov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana s poudarkom na vodilnih in vodstvenih
kadrih
Povzetek:
V javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je koncentriran
visok intelektualni potencial in zajema veliko
znanja ter vložene energije z veliko formalnih
in neformalnih aktivnosti, ki se izkazujejo v
povezovanju strateškega upravljanjem s človeškimi viri. Zastavljena strategija HRM v okviru
Strateškega razvoja UKC Ljubljana za obdobje
2008 - 2013 ima jasne naloge ter merljive cilje in
zahteva določevanje prioritet razvoja in nujnih
sprememb. Prioriteta razvoja je postavljena v
upravljanju v vodstvenih in vodilnih kadrih, ki
igrajo ključno vlogo in dajejo velik poudarek na:
kompleksni organiziranosti in preglednosti ter
kadrovski sestavi; viziji in poslanstvu zavoda,
vključno z razvojem kadrov in izobraževanjem;
motiviranjem in nagrajevanjem ter pridobivanjem in posredovanjem znanja in vlaganjem v
ljudi.

Abstract:
The University Medical Centre Ljubljana is the
largest and most advanced public health care
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institution in Slovenia, offering medical treatment at the secondary and tertiary levels to patients from all over the country. In the Centre's
strategy of development for the period 20082013, human resources management (HRM)
occupies an important place. The priorities of
our HRM policy are centred around top management personnel. By providing appropriate
training, working environment and incentives
for all our staff we want to make sure that everyone joins actively in the pursuit of our common goal, which is to provide quality care to all
our patients.

I. UVOD
Univerzitetni klinični center Ljubljana je osrednja, najpomembnejša zdravstvena institucija
v slovenskem prostoru, ki s svojim znanjem in
sposobnostjo zagotavlja zdravstveno oskrbo na
terciarni in sekundarni ravni vsem prebivalcem
države Slovenije. Glavni cilj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je, da s svojim visoko
usposobljenim strokovnim osebjem zagotavlja
vrhunsko medicino, visoko kvaliteto storitev
in vodilno vlogo na znanstveno raziskovalnem
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ter izobraževalnem področju. V smernicah njegovega razvoja je vseskozi prisotna visoka zahteva za optimalno učinkovitosti dela na osnovi
strategije vseživljenjskega učenja: znanje je edini vir konkurenčnosti, ki se z uporabo krepi, s
tem postaja vpliv človeškega kapitala izredno
pomembno za razvoj človeka, na kar kaže tudi
ocena strukture globalnega kapitala Svetovne
Banke, da zavzema delež človekovega kapitala
64%, medtem ko delež naravnih virov 20 % in
delež finančnega kapitala le 16 %.

1. Predstavitev Univerzitetnega
ničnega centera Ljubljana

kli-

Univerzitetni klinični center (v nadaljevanju
besedila: zavod ali UKC Ljubljana) javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Zavod je mesto za zdravljenje najtežjih pacientov na terciarni in sekundarni ravni, srbi za razvoj medicine v slovenskem prostoru in skupaj
z izobraževalnimi institucijami izobražuje kadre zdravstvenih poklicev.
Zavod je kompleksna ustanova, ki deluje s svojo logiko in lastno korporativno kulturo v 150
organizacijskih enotah povezanih v klinike,
klinične inštitute in klinične oddelke, službe in
sektorje. Na ta način potekajo tudi vse ključne
odločitve povezane tako z oskrbo pacienta kot
tudi razvojnim in raziskovalnim delom, te morajo biti skladne s cilji in usmeritvami na ravni
UKC Ljubljana. Vsaka enota ima svojo vodjo, ki
jo zastopa in je odgovorna za organizacijo dela,
izpopolnjevanje planov dela, strokovni razvoj,
uravnoteženost delovanja enote s finančnimi
viri, vzdušje in odnose med zaposlenimi v enoti.
Delovanje zavoda poteka na osnovi sprejetih ciljev in smernic, postavljenih na podlagi poglobljenih analiz stanja na strokovnem in poslovnem področju.

2. Dejavnost zavoda UKC Ljubljana
Zgodovina zavoda sega v leto 1786 z ustanovitvijo Civilne bolnice v Ljubljani. Po koncu druge svetovne vojne se je takratna Splošna bolnica
preimenovala v Klinične bolnice, ki so postale
učna baza v tistem času nastale popolne Medi70

cinske fakultete. Leta 1975 je bil zgrajena glavna
stavba. Danes je UKC Ljubljana največja zdravstvena ustanova v Sloveniji in se uvršča med
največje bolnišnice v Srednji Evropi. Konec leta
2007 je štela 2.275 bolniških postelj in 7.480 zaposlenih delavcev.
Dejavnost zavoda obsega:
- bolnišnično zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni,
- specialistično izvenbolnišnično zdravstveno
dejavnost in druge zdravstvene dejavnosti,
- drugo izobraževanje ter raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine in
naravoslovja,
- dejavnost lekarn in trgovine na debelo s farmacevtskimi izdelki ter
- druge dejavnosti, ki so potrebne za delovanje
zavoda in za izvajanje temeljnih dejavnosti.
Temeljne dejavnosti izvajajo strokovne poslovne organizacijske enote: klinike, klinični inštituti, klinični oddelki, centri in službe. Dejavnost
skupnega pomena za zavod opravljajo: oskrbovalne službe, lekarna, služba bolniške prehrane
in dietoterapije, reševalna postaja, tehnično vzdrževalna služba. Za strateško upravljanje in
poslovno administrativne storitve se opravlja
delo na splošnem, pravnem, kadrovsko – izobraževalnem, finančno – ekonomskem, komercialnem področju ter področju informacijske
tehnologije, zagotavljanja kakovosti in varnosti
ter ostalih področjih strateškega upravljanja.
Zavod opravlja svojo dejavnost z visoko intelektualnim kadrovskim potencialom in interdisciplinarnim prepletanjem različnih strok in
poklicev. Na dan 31. 12. 2007 je bilo v zavodu
zaposlenih 5.352 zdravstvenih in 2.128 nezdravstvenih delavcev, od tega 1.273 zdravnikov in
zobozdravnikov, 1.015 medicinskih sester in
1.104 zdravstvenih tehnikov.

3. Upravljanje zavoda UKC Ljubljana
Organi upravljanja zavoda so: Svet UKC Ljubljana, Strokovni svet UKC Ljubljana, generalni
direktor UKC Ljubljana in strokovni direktor
UKC Ljubljana.
Zavod vodi vodstvo zavoda: generalna direktorica, strokovna direktorica in glavna medicinska sestra.
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Organ upravljanja temeljnih strokovno – poslovnih organizacijskih enot je:
- predstojnik za klinike, klinični institut in klinični oddelke;
- poslovni direktor za več klinik oziroma kliničnih institutov, ki jih vodijo predstojniki;
- poslovni in strokovni direktor klinike za klinike, ki imajo v svoji sestavi več organizacijskih enot.
Vodstvena delovna mesta v zavodu so: glavna medicinska sestra UKC Ljubljana, strokovni direktorji klinik, poslovni direktorji klinik,
glavne medicinske sestre klinik, predstojniki
klinik, kliničnih oddelkov in kliničnih inštitutov ter vodje centrov in služb temeljnih strokovnih enot zavoda, vodje dejavnosti skupnega
pomena za zavod in klinike, glavne medicinske
sestre temeljnih strokovnih enot zavoda, pomočniki generalnega in strokovnega direktorja
zavoda in glavne medicinske sestre in drugi, ki
so določeni z notranjimi akti zavoda.

4. Strategija razvoja UKC Ljubljana za
obdobje 2008-2013
V zavodu smo si začrtali strategijo razvoj in
delovanje zavoda s ključnimi strateškimi cilji, s
katerimi želimo izboljšati kakovost in varnost
zdravstvene oskrbe bolnikov, izboljšati raven
izobraževanja, učenja in poučevanja, okrepiti
razvojno-raziskovalno delo, povečati veljavo
zavoda v mednarodnem prostoru in postati
mesto izbora za bolnike, učeče se in zaposlene.
Cilj strategije je doseganje odličnosti na vseh
področjih, prepoznavanje po notranjem redu,
prijaznem in varnem okolju za paciente in zaposlene ter po akademski in znanstveni odličnosti.
V strateškem planu razvoja zavoda so cilji naravnani na določanje prioritet razvoja in nujnih
sprememb ter potrebno pravočasno investiranje
v kadre, opremo in prostore. Začrtano je sodelovanje vseh zaposlenih za skupno uresničevanje
zastavljenih ciljev, s tem krepitev pripadnosti
in ciljna naravnanost na vseh ravneh. Skušalo
se bo vzpostaviti ravnotežje med ključnimi poslanstvi zavoda, za oskrbo najzahtevnejših bolnikov v državi, izobraževanjem vseh kadrov za
potrebe državljanov Republike Slovenije in EU
ter raziskovanjem.
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Strategija izhaja iz treh ključnih sestavin:
- poslanstva kot zaveza in skrb za zdravje in dobro počutje državljank in državljanov, ki zahtevajo inovativni pristop oskrbe zdravnikov,
izobraževanje in raziskovanje,
- vrednote, ki nas bogatijo, medsebojno povezujejo in usmerjajo v vse naše delovanje, kot so:
občutljivost za človeka, medsebojno spoštovanje, timsko delo, odgovornost, odprtost, globoko spoštovanje znanja in predanosti razvoju,
kreativnost in motiviranost, klinična etika in
poslovna morala,
- vizija, postati najbolj kakovostna in varna bolnišnica kot želja bolnikov in postati najbolj
privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih
strokovnjakov kot želja zaposlenih.

II. UPRAVLJANJE S
ČLOVEŠKIMI VIRI
V zavodu je koncentriran visok intelektualni
potencial, ki zajema znanja in vložene energije, veliko formalnih in neformalnih aktivnosti,
ki se izkazujejo v povezovanju kadrovskega in
strateškega upravljanjem s človeškimi viri.
Zastavljene smernice, ki jih spremljajo posamezne klinike, organizacijske enote in službe,
njihove delovne programe, znanje, veščine ter
spretnosti, katere narekujejo delovni procesi,
zahtevajo sistemsko upravljanje s kadrovskimi potenciali svojih zaposlenih. Razpoložljive
kompetence zaposlenih s specifičnimi znanji,
osebnostnimi značilnostmi in motiviranostjo,
se izkazujejo v obliki uspešnosti opravljenega
konkretnega dela in zahtevajo potrebnost vzpostavite postopnega procesa HRM (Human Resource Management), kar pomeni obvladovanje
kadrovskega procesa v zavodu z načrtovanjem,
pridobivanjem, uvajanjem, usposabljanjem in
razvojem ter motiviranjem zaposlenih.
Zaposleni delavci in procesi razvoja ljudi, ki
so s poslovno strategijo neposredno povezani, so temelj konkurenčne prednosti v zavodu.
Razvoj in kariera zaposlenih v UKC zahtevata spremljanje in delovanje vseh zaposlenih v
smeri strateških smernic, ki mora biti povezano
s ciljnim vodenjem, spremljanjem in prepoznavanjem znanja svojih zaposlenih, veščin, osebnostnih karakteristik in motiviranosti za delo.
Zato se namenja posebna pozornost, vključno z
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dodeljenimi finančnimi sredstvi, strokovnemu
izobraževanje »Upravljanje s človeškimi viri« in
se financira iz skupnih sredstev UKC.

- krepitvijo projektnega vodenja in integracije
delovnih timov, s pomočjo katerih se bodo obvladovale razlike in se izkazovale v organizaciji delovnih procesov,

1. Strateška usmeritev zavoda na področju upravljanja s človeškimi viri

- skrbeli za optimalno graditev kadrovskih procesov, s pomočjo katerih bomo zaposlovali in
zadrževali najboljše kadre,

Pri postavitvi strateških usmeritev upravljanja s
človeškimi viri za obdobje 2008 do 2013, kot sestavnemu delu Strategije razvoja UKC Ljubljana, smo izhajali iz SWOT analize, s katero smo
med drugim tudi izpostavili pomanjkljivosti v
sistemu razvoja kadrov, ki se odražajo v oslabljeni organizacijski kulturi in neustreznem načrtovanju poklicne kariere zaposlenih.
Zato smo s strateškimi cilji in usmeritvami začrtali kot glavni cilj: Vzpostavitev učinkovitega
upravljanja s človeškimi viri, ki ga bomo dosegli v naprej določenimi aktivnostmi t.i. pod
cilji, pripadajočimi kazalniki, pogoji za uresničitev, odgovornimi osebami in predvidenimi
časovnim okvirjem izvedbe. Na ta način se bo
dosegal osnovni cilj, ki pomeni ustvariti klimo, v kateri bo vsak posameznik lahko začrtal
možnosti za razvoj svojih talentov in kariernih
poti. Zastavljene aktivnosti bodo zahtevale sistematično izobraževanje menagmenta v mehanizmih racionalizacije, veščinah vodenja več
poklicnih timov in v komuniciranju.
Slednje bomo uresničili z:
- razvojem veščin vodenja, kulture komuniciranja in timskega dela, ki se bo izkazoval v poslovni odličnosti zavoda UKC Ljubljana,
- spodbujanjem organizacijske kulture zaposlenih in medsebojnih odnosov, ki se bo izražal
zadovoljstvu zaposlenih,
- vzpostavitvijo sistema upravljanja kompetenc
vključno z spodbujanjem, revidiranjem in uporabljanjem s katerim bomo lahko obvladovali
spremembe, ki jih zahtevajo delovni procesi,
- razvojem kariernih poti in osebnostni rasti
zaposlenih, ki se bodo izkazovale skozi letine
pogovore v kariernem načrtu posameznega
delavca,
- spodbujanje kreativne naravnanosti in inovativnosti, ki bodo dajala možnosti razvoja
intelektualnega potenciala in se izkazovala v
nagrajevanju dobrih praks,
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- spodbujali krepitev materialnih in nematerialnih spodbud, ki se bodo izkazovali v izboljšanih kriterijih in možnostih za nagrajevanje
in pohvale,
- posodobili in implementirali informacijski sistem s katerim se bo povezali delovni procesi s
področja upravljanja s človeškimi viri.
Učinkovit razvoj kadrov predstavlja tudi za
zaposlene zagotavljanje možnosti za strokovni
razvoj, možnosti za vertikalno in horizontalno
napredovanje, povečanje socialne varnosti in
povečanje posameznikove prilagodljivosti. Za
zavod sistem upravljanja s človeškimi viri pomeni poleg učinkovitosti dela tudi zadovoljstva
pri delu in pripadnost zaposlenih delovni organizaciji, ki se izkazuje na strateški usmeritvi
poslovanja v obliki dobrega imena zavoda.

2. Organiziranost procesa upravljanja
s kadri
Z namenom uresničiti začrtane smernice in
predlagano ciljno naravnano strategijo na področju upravljanja s kadri, se daje velik poudarek na uspešno izvedbo aktivnosti. Ustanovila
se je Služba za izobraževanje in razvoj kadrov,
ki bo:
- skrbela za načrtovanje in izvajanje sistemov
izobraževanja, usposabljanja in upravljanja s
človeškimi viri ter razvoja kadrov v skladu s
strateškimi smernicami UKC Ljubljana,
- skrbela za razvoj dejavnosti v skladu z napredkom razvoja dejavnosti človeških virov,
- predlaga strategijo na področju obvladovanja
in upravljanja s kadri,
- koordinirala procese izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja med organizacijskimi
enotami v zavodu.
Ključne naloge Služba za izobraževanje in razvoj kadrov za vzpostavitev sistema ravnanja
in upravljanja s človeškimi viri je, na osnovi
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sodobnih procesov razvoja kadrov, postaviti
poklicne kariere zaposlenih delavcev v UKC
Ljubljana s pomočjo uvedbe orodij spremljanja
in razvoja kompetenc za izgradnjo procesov vodenja in medsebojne povezanosti med zaposlenimi.

3. Operativno obvladovanje kadrovskih procesov v zavodu
Strokovno izobraževanje v zavodu je opredeljeno glede na delovne programe in strateške
smernice in poteka po ustaljenih postopkih.
Izobraževanje se izvaja planirano, vsebinsko in
stroškovno v okviru letnega planiranja finančnih sredstev za strokovno izobraževanje in plana službenih odsotnosti zaradi strokovnih izobraževanj in strokovnih srečanj.
Izobraževanje v zavodu predstavlja stalni proces, ki poteka po vsebini in po vrstah izobraževanj za posamezno ciljno skupino, na zahtevo
strateških usmeritev, procesov dela in delovnih
programov.
V prizadevanjih za optimalno preglednost in
učinkovitost funkcije izobraževanja v zavodu se je v lanskem letu pristopilo k ustanovitvi službe z izobraževanje in razvoj kadrov, ki
postavlja sistemske in metodološke osnove za
delo na področju izobraževanja. V pripravi je
Pravilnik o izobraževanju UKC Ljubljana, ki bo
dajal smernice za pripravo plana strokovnega
izobraževanja, v obliki enotnega metodološkega pristopa izobraževanja in bo omogočil prikaz potrebnih znanj in veščin za vzdrževanje
in ohranitev delovnega mesta oz. zaposlitve,
možnost napredovanja, pregled pravic in dolžnosti izobraževanja in usposabljanja v skladu
s potrebami delovnega procesa ter letnim načrtom dela.
Izobraževane na dodiplomski in podiplomski
ravni je izobraževanje za pridobitev strokovne
izobrazbe in strokovne usposobljenosti, z začrtano kadrovsko projekcijo posamezne klinike
oz. delovne enote in določili delovno pravne
zakonodaje v skladu z zahtevami opravljanja
zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na področju zdravstva.
Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje
je izobraževanje, ki ga zahteva delovni proces
pri opravljanju samostojnega in strokovnega
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dela. Izobraževanje zavzema izpopolnjevanje
zaposlenih delavcev na seminarjih, simpozijih,
konferencah, tečajih, kongresih tako doma kot
v tujini, na osnovi potreb po točno določenih
znanjih in spretnosti za posamezno ciljno skupino posameznega poklica.
Izobraževanje za področje medicine poteka v
obliki dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja ter stalnega strokovnega izobraževanja. Dodiplomsko izobraževanje poteka v
sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Fakultete
za farmacijo in ostalih institucij povezanih z
medicinskim znanjem. Podiplomsko izobraževanje se izvaja za področje specializacije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije in
ostalih združenj na področju medicine. Stalno
strokovno izobraževanje je naravnano na najzahtevnejše posege in uvajanje novih metod
dela. Ustanavljanju je virtualni učni center, ki
omogoča najmodernejše izobraževanje vsem
zdravstvenim profilom.
Izobraževanje za področje zdravstvene nege in
oskrbe poteka po ustaljenih postopkih in vsebinah, ki jih zahtevajo delovni procesi v sodelovanju Visokih šol s področja zdravstvene nege
in Zbornico zdravstvene nege in oskrbe Slovenije, strokovnimi združenji in strokovnimi sekcijami ter društvi. Po postopku javnega naročanja se v zavodu izvajajo izobraževalni programi
za medicinske sestre, zdravstvene tehnike, fizioterapevte in delovne terapevte z vsebinami
komunikacije, učinkovitega vodenja, letnih razgovorov z zaposlenimi in motivacije za delo. Za
zaposlene na področju socialnega varstva se je
organiziralo izobraževanje z vsebinami Supervizije za razvijanje sposobnosti socialne pomoči in pomoči v statistki bolnikom in njihovim
svojcem.
Izobraževanje za zaposlene na upravno administrativnem področju poteka v okviru finančnih zmožnosti in prioritet, ki jih zahteva zakonodaja na strokovnem in poslovnem področju.
V postopku javnih naročil se zaposleni v podpornih službah in operativni vodje ter sodelavci
v administraciji letno izobražujejo v programih
z vsebinami učinkovite komunikacije in učinkovitega vodenja. Zaposleni na vodstvenih delovnih mestih so se na dvodnevnem seminarju
seznanili z vsebinami komunikacije in vodenja
v zdravstveni dejavnosti. Za delavce, ki opravljajo delo v zdravstveni administraciji, je orga-
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nizirano izobraževanje iz znanj medicinske terminologije. Zaposleni, katerih delo je povezano
z arhivskih gradivom, si pridobivajo znanje v
izobraževalnih programih z vsebinami o ravnanju z dokumentarnim gradivom in arhiviranju na Arhivu R Slovenije.

kadrov, ki pa jo pogojuje ustrezna usposobljenost ,

Za vse zaposlene potekajo, v smislu prenašanja znanj in spretnosti, sprotna dogovarjanja in
izvedbe različnih neformalnih internih izobraževanj za področje računalniškega opismenjevanja, pedagoških-andragoških spretnosti, in
druga izobraževanja, ki so potrebna za obvladovanje delovnih procesov posameznega delovnega področja v UKC Ljubljana.
Interne instruktaže je stalen in zelo uspešen
proces izobraževanja v zavodu, ki se v obliki
predavanj, instruktaž, delavnic in posvetovanj
izvaja po v naprej začrtanem in dogovorjenem
planu. Vsebine izobraževanja so naravnane na
konkretno delovno področje z namenom podajanja strokovnih znanj in spretnosti ob reševanju problematike ali zastavljenih nalogah. Na
inštruktažah se obravnavajo tudi interni pravilniki in organizacijska navodila iz posameznih
področij.
Uvajalni seminarji za novo sprejete delavce,
da se seznanijo z organizacijsko strukturo,
poslovanjem, pravicami in odgovornostmi iz
delovnih razmeri in ključnimi smernicami za
vključevanje v delovni proces zavoda. Uvajalni
seminarji se izvajajo praviloma petkrat na leto
glede na njihovo doseženo izobrazbeno raven.
Vsebine uvajalnega seminarji so tudi podlaga
za pripravo na opravljanje strokovnih in pripravniških izpitov.

III. UPRAVLJANJE Z VODILNIMI IN VODSTVENIMI KADRI
Pri tako velikem in kompleksnem zavodu kot
je UKC Ljubljana, je za uspešno delovanje ključnega pomena:
- pregledna organiziranost z jasno postavljenimi pooblastili in odgovornosti vodilnih ter
vodstvenih kadrov,
- jasno postavljeni cilji v pogodbah o zaposlitvi
vodilnih in vodstvenih kadrov in preverjanje
doseganja ciljev,
- kvaliteta delovanja vodilnih in vodstvenih
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- motivacija za delo vodilnih in vodstvenih delavcev,
- informacijska podpora.
Iz navedenih razlogov smo se prioritetno lotili
izboljševati ta področja. V zaključni fazi priprave je Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana, ki bo pregledno
urejal razmerja med organizacijskimi enotami, strateškim in operativnim upravljanjem ter
naloge, pooblastila in odgovornosti vodilnih in
vodstvenih kadrov.
Vodilnim in vodstvenim delavcem smo v pogodbah o zaposlitvi jasno postavili cilje. Kot
primer navajamo cilje, ki jih morajo izpolnjevati
predstojniki: izpolnjevanje planiranega obsega
dela, izpopolnjevanje programa razvoja organizacijske enote, izboljšanje ekonomike poslovanja (uskladitev porabe sredstev s finančnimi
viri), uvajanje sistema zagotavljanje kakovosti
(najmanj dve klinični poti na leto, najmanj dve
klinični smernici na leto, preprečevanje okužb,
nadzor in ukrepi povezani za racionalno uporabo zdravil in drugih materialov, doseganje
ostalih planiranih ciljev kakovosti), izboljšanje
organizacije dela (predlog in spremljava), uvajanje izboljšav v klinično delo, krepitev raziskovalnega in razvojnega dela, povečanje števila
mednarodno objavljenih del delavcev organizacijske enote, krepitev mentorskega dela, skrb
za izobraževanje in razvoj kadrov, povečanje
dodatnih virov financiranja, skrajšanje ležalnih
dob, skladno z medicinsko doktrino ali ohranjanje ležalne dobe, največ na ravni preteklega leta,
uspešno sodelovanje zaposlenih v projektih in
timih, uspešno uvajanje sistemskih sprememb,
povečanje zadovoljstva zaposlenih, povečanje
zadovoljstva in varnosti bolnikov (preverjanje z
anketami), povečanje varnosti bolnikov z izvajanjem varnostnih vizit in varnostnih pogojev,
sestava letnega strokovnega poročila do 31. 01.
naslednjega leta, nagrajevanje usklajeno z dosežki in obremenitvami zdravstvenih strokovnjakov, letni razgovori s ključnimi sodelavci,
doseganje ostalih ciljev opredeljenih v letnem
planu, transparentno ločevanje javnega od zasebnega.
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Doseganje ciljev se preverja najmanj enkrat letno. Za vodilne delavce, teh je 141, pa se ob ponovni prijavi na vodilno mesto opravi temeljita
ocena dela.
Izboljšave na področju upravljanja z vodilnimi
in vodstvenimi kadri, pa smo pričeli graditi sistematično in projektno, ki se izkazuje z naslednjimi aktivnostmi:

1. Vzpostavitev sistema razvoja ključnih kadrov in ciljno vodenje
V zavodu je na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih zaposlenih 235 delavcev, ki imajo raznoliko izobrazbeno strukturo od univerzitetnih
profesorjev, doktorjev znanosti z akademskimi
nazivi, do diplomantov višje strokovne izobrazbe. Po izobrazbeni strukturi ima 88 delavcev
podiplomsko in 147 delavcev dodiplomsko izobrazbo na različnih strokovnih področjih, od
doktorjev medicine, pravnikov, ekonomistov,
medicinskih sester, farmacevtov organizatorjev dela, elektro inženirjev, itd. K tem pa je potrebno dodati še delavce, ki vodijo posamezne
ključne projekte na interdisciplinarnih področjih, ki morajo biti ustrezno usposobljeni.
Skladno s strateškimi smernicami in usmeritvami zavoda, ki temelji na prepričanju, da je
potrebno vlagati v ljudi je v letu 2008 večina
aktivnosti naravnanih v strokovna izobraževanja na področje upravljanja s človeškimi viri in
razvoj kadrov. Izobraževalne aktivnosti so namenjene strokovnemu usposabljanju za vzpostavitev vodstvenih kompetenc in pridobivanju
znanj, veščin in spretnosti vodenja vodilnih in
vodstvenih delavcev. Zato so v letošnjem letu
načrtovana in se tudi postopoma izvajajo naslednja izobraževanja:
a.) Razvoj veščin vodenja in upravljanja t.i.
»Šola sodobnega vodenja«. Izobraževanje namenjeno ciljni skupini vodilnih in vodstvenih
delavcev, ki želijo izboljšati in nadgraditi svoje
komunikacijske, vodstvene in organizacijske
sposobnosti. Cilji programa izobraževanja so:
razvoj veščin vodenja in upravljanja s človeškimi viri, dvig znanja in veščin vodij na osnovi
ocene njihovega potenciala z razvojem vodstvenih kompetenc, spremljanje in podpora razvoju
vodstvenih kompetenc. Vsebine pridobljenih
znanj so naravnane na vodenje in motivacijo,
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kreativno reševanje problemov, tehnike upravljanja samim s seboj v procesu vodenja drugih,
obvladovanje časa, čustvena inteligenca in vodenje, strategija spremljanja odločitev, poslovno
komuniciranje z elementi pogajanja in lobiranja,
management sprememb.
Projekt Šola sodobnega vodenja je fazi javnega razpisa oz. v postopku javnih naročil malih
vrednosti.
b.) Upravljanje s časom je izobraževalni program »Time management«, osnovan na principih ravnanja s časom vodilnih delavcev pri
doseganju zastavljenih ciljev. Izobraževanje
poteka v obliki seminarja, ki vsebuje elemente
treninga, je naravnan na praktične izkušnje z
navodili za samostojno delo. Vsebina programa
zavzema vprašanja: kako postaviti cilje in jih
doseči, kako postaviti prioritetne naloge, kako
uravnavati organizacijske cilje s cilji posameznika, kako uporabiti čas, kako spoznati razliko med pomembnim in nepomembnim, kako
povečati kreativnost in prilagodljivost idr.
c.) Tehnike reševanja problemov je izobraževalni program, ki se mu vsebinsko ocenjuje primernost izvedbe za ciljne skupine vodstvenega
kadra strateškega upravljanja in poslovno administrativne storitve. Izobraževalni program
je naravnan na znanja z vsebinami vseživljenjskega izobraževanja, postavljanje ciljev, organizacija časa in aktivnosti in moč pozitivnega
mišljenja. Pridobljena znanja in vsebine so namenjene t.i. samoučenju, kako prihraniti čas in
organizirati delo na osnovi izmenjave izkušenj
pri spodbujanju k samoizobraževanju. Način
podajanja znanja je namenjen vsem tistim, ki
želijo znanja za vpliv na vedenje in stališča, za
premik ovir, rušenje predsodkov in odpiranje
uma za razmišljanje o spremembah. Vsebinska
ugotovitev je, da reševanje problemov leži v iskanju in uporabi novih idej ter novih pristopov.
V okviru delavnic je slušateljem na voljo izposoja raznovrstnih videokaset, CD-jev in knjig,
različnih vsebin, od vodenja. motivacije, organizacije časa, timskega dela, komunikacije, dela
z ljudmi, osebnega razvoja.
d.) Letni pogovori so osnovni temelj graditve
razvoja sistemov upravljanja s človeškimi viri.
Proces uveljavljanja razvojnih pogovorov je namenjen osebnemu in strokovnemu razvoju delavcev, izobraževanju in načrtovanju poklicne
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poti delavca in ocenjevanju njegove uspešnosti
pri delu. Letni pogovor je orodje vodenja, ki daje
pozitivne učinke in vpliva na ravnanje sodelavca v prihodnosti kot pomoč pri usmerjanju,
kontroliranju in motiviranju sodelavcev.
Uvajanje letnih pogovorov se pričenja izvajati v
projektu Ciljno vodenje in letni pogovor UKC
Ljubljana. V letu 2008 smo pripravili načrt aktivnosti za izvajanje letnih pogovorov na prvem
in drugem nivoju vodenja. Za uspešno opravljanje razgovorov smo za vse vodstvene in vodilne
delavce organizirali izobraževanje.
e.) Projektno vodenje postaja v UKC Ljubljana čedalje pomembnejša oblika vodenja. V
tem letu poteka skoraj 100 projektov, od tega
jih je 25 ključnih za dosego izboljšav. Z namenom predstavitve ključnih projektov, zavedanju o pomembnosti uspešne izvedbe začrtanih
projektov ter prikaza metodologije in orodij
uspešnega projektnega vodenja smo organizirali posebno izobraževanje. Poudarek je bil na
predstavitvi teoretičnih in praktičnih izhodišč,
ki so vseskozi izkazovala zahteve projektnega
vodenja, katerega uspeh je vedno odvisen od
ljudi, ki sodelujejo pri njegovi pripravi in izvedbi. Motivacija, pooblastila in nadzor nad izvajanjem so ključni dejavniki uspeha vsakega
projekta.
Izobraževanje je bilo namenjeno vodilnim in
vodstvenim delavcem zavoda, odgovornim
nosilcem posameznih ključnih projektov in odgovornim za njihove izvajanje ter vsem, ki se
ukvarjamo z načrtovanjem in vodenjem projektov.

2. Motiviranje vodilnih in vodstvenih
kadrov
a.) Materialno nagrajevanje
Nagrajevanje vodilnih in vodstvenih delavcev
poteka na podlagi zakonskih določilih, ki jih
zahteva Kolektivna pogodba za javni sektor,
Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem
sektorju, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela za javne uslužbence in
naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Nova
zakonodaja o plačnem sistemu je še zmanjšala
razliko med vodilnim delavnim mestom, kjer
se prevzema odgovornost za delovanje organizacijske enote ter posameznim izvajalcem v
enoti, ponekod te razlike ni oz. je piramida z
76
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vidika nagrajevanja postavljena na glavo.
Z vidika materialnega nagrajevanja ni motiva
za zasedbo teh mest. Tudi variabilni del je ostal
minimalen in še bolj predpisan.
V zavedanju, da so te oblike nagrajevanja vezana izključno na zakonska določila in so možnosti nagrajevanja v zavodu strogo določena in
omejena, se iščejo druge možnosti nagrajevanja
v obliki spodbud in pohval.
b.) Nematerialne spodbude
Postopki nematerialnih spodbud v zavodu oz.
posamezni organizacijski enoti se izvajajo glede
na dejavnost, organizacijsko enoto v različnih
oblikah, kot so priznanje posamezne klinike
za izjemne dosežke, imenovanje naj medicinske sestre, raznovrstne ustne in pisne pohvale,
različne spodbude in nenazadnje tudi udeležbe
različnih oblik izobraževanja, javna priznanja
kot promocija dosežkov, znaki pozornosti v
obliki čestitke ob rojstnem dnevu itd.
Za vodilne in vodstvene delavce predstavljajo
veliko nematerialno vzpodbudo nagrade, ki jo
podeljuje vodstvo ob koncu leta organizacijskim enotam za naslednja področja:
- dosežke na področju uvajanja kakovosti (tri
nagrade),
- dosežke na medicinskem razvojnem področju
(tri nagrade),
- poslovno uspešnost (tri nagrade),
- najbolj prijazen klinični oddelek po ocenah
pacientov (tri nagrade).
Nematerialne nagrade so priznanje celotnemu
kolektivu organizacijske enote, še posebej pa
pomenijo vodju priznanje za kvalitetno vodenje. Nagrade so praviloma v obliki plakete, ki
uokvirjene visijo na vidnih mestih v organizacijski enoti.

3. Informacijska podpora
V okviru prenove informacijskega sistema v
zavodu potekajo aktivnosti vključevanja v sodobni informacijski sistem tudi področje Upravljanja s kadri. V integraciji obstoječega informacijskega sistema v nov sistem se upoštevajo
vse zahteve in povezovanja z delovnimi procesi
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s področju upravljanja s človeškimi viri vključno z zaposlovanjem, načrtovanjem, razvojem in
izobraževanjem kadrov, njihova motivacijo in
izbor kadrov.
Informacijska podpora procesu upravljanja s
človeškimi viri predstavlja celovit proces s katerim je podprt poleg administrativnega dela
kadrovskih evidenc, sistemizacije delovnih
mest tudi procesni del, kot je postopek rednega letnega pogovora, postopek določevanja in
ocenjevanja ključnih delovnih področij in ciljev
posameznika ter postopek merjenja uspešnosti
osebja z vidika razvoja kompetenc.
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kot npr. materialno nagrajevanje ciljnih skupin,
ki je odvisno in omejeno izključno na možnosti
zakonskih določil.
V UKC Ljubljana smo pripravljeni slediti spremembam, pripravljeni smo nanje in prepričano
smo, da bodo zagotavljale kulturo visoke učinkovitosti, strokovne odličnosti in prijetnega delovnega okolja v dobrobit bolnikom in zaposlenim.
Zastavljeni cilji v zavodu UKC Ljubljana so ambiciozni, a vendar uresničljivi.

IV. ZAKLJUČEK
V UKC Ljubljana sodelujemo in bomo sodelovali vsi zaposleni ter zastavljene cilje skupno
uresničevali. Tako se bo krepila pripadnost in
ciljna naravnost na vseh ravneh UKC Ljubljana.
Zastavljena strategija ima jasne naloge in merljive cilje, a zahteva določevanje prioritet razvoja
in nujnih sprememb, ki jih prispevajo posamezne strokovne enote. Aktivnosti za uresničevanje začrtanih ciljev potekajo v zavodu vsak dan,
pri vsakemu od zaposlenih in se izkazujejo s
pomočjo ključnih nosilcev t.j. vodstvenih delavcev, ki dajejo velik poudarek na: kompleksni
organiziranosti in kadrovski sestavi; viziji in
poslanstvu zavoda, vključno z izobraževanjem;
pridobivanjem in posredovanjem znanja in vlaganjem v ljudi.
Celovitost obravnave področja upravljanja s
kadri, se v zavodu UKC Ljubljana šele pričenja
razvijati in je v začetni fazi sprememb, prav zaradi dosedanje zakoreninjene parcialnosti med
zaposlenimi v zdravstveni negi in zdravniki.
Strategija HRM je opredeljena in jasno začrtana v okviru Strategije razvoja UKC Ljubljana za
obdobje 2008-2013. Prioriteta razvoja je zastavljena v upravljanju v vodstvenih in vodilnih
kadrih, ki igrajo ključno vlogo z izkazovanjem
v pregledni organizaciji, jasnimi cilji v pogodbah o zaposlitvi in ocenjevanju doseganja, sistemu razvoja ključnih karov, sistemom motivacije
na materialni ravni. Ob vsem začrtanem ostaja
veliko odprtih vprašanj in nedorečenih odgovorov, ki pa niso odvisni samo od poslovanja v
zavodu, zahtevajo razumevanje in povezovanje
pristojnih institucij na nacionalni ravni, kjer bo
potrebno še veliko korekcij ustaljenih sistemov
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