11. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu

Ravnanje z zaposlenimi in
sodelavci
- prosojnice -

Laško, 16. in 17. oktober 2008
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Vsebina

•

Vpliv sodobnih kadrovskih procesov na kakovost zdravstvenih zavodov
doc. dr. Janez Mayer, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v
Mariboru

•

Klinični dejavnik sprememb poslovne kulture so zaposleni (od direktorja do
vratarja)
Peter Ilgo, PCON

•

S poslovnim komuniciranjem do izboljševanja kakovosti storitev v UKC LJ
mag. Darja Jereb, Univerzitetni klinični center Ljubljana

•

Osebna zavzetost kot cilj razvoja zaposlenih v bolnišnici
doc. dr. Branko Lobnikar, Splošna bolnišnica Celje

•

Komunikacija med zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom
prof. dr. Janko Kersnik, Osnovno zdravstvo Gorenjske

•

Zadovoljstvo na delu in zdravstveni absentizem v Sloveniji
Peter Kramberger, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

•

Vpliv poklicnega in socialnega statusa na absentizem
mag. Silvana Šonc, Bolnišnica Sežana

•

Prenos dobre prakse iz gospodarstva v zdravstvo
primer: Danfoss / Univerzitetna bolnišnica Odense Danska
Milko Grebenc, Danfoss Trata Ljubljana

•

Obvladovanje kadrov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
mag. Darinka Miklavčič, Univerzitetni klinični center Ljubljana
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AKTIVIRANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA
ZDRAVSTVENEGA ZAVODA
11. JESENSKO SREČANJE DRUŠTVA EKONOMISTOV
V ZDRAVSTVU

PROCESI

DEJAVNIKI

Dr. Janez Mayer

trg dela

» Vpliv sodobnih kadrovskih procesov
na kakovost zdravstvenih zavodov «

PRIDOBIVANJE
- selekcija
- odnosi
- ohranjanje

kadrovska
strategija

organizacijska
kultura

KADROVSKI SISTEM, KI TEMELJI NA
KOMPETENCAH

ANALIZA
SKLADNOSTI
PROFILOV

KADROVSKE
AKTIVNOSTI
- izbira
- usposabljanje
- vrednotenje
- karierni razvoj
- ohranjanje

DEJANSKI
OSEBNI
KOMPETENČNI
PROFIL

STANDARDI
KAKOVOSTI
LJUDI

učinkovito
ravnanje
(vidno)

STRUKTURA KOMPETENCE

RAZVOJ
- kompetentnosti
- napredovanja
- mreženja

REZULTATI
URAVNOTEŽENI
KAZALNIKI
- zadovoljstvo bolnikov
in zaposlenih
- poslovni in strokovni
uspeh

NAGRAJEVANJE
- projektov
- rating
- premije

Laš
ško, 16. oktober 2008
La
Laško,

KOMPETENČNI
PROFIL,
KI GA ZAHTEVA
DELO

NAČRTOVANJE
- zaposlovanja
- novih org. vlog
- kariere

KOMPETENTNOST

• Vrednote, hotenja, osebnostne lastnosti,
sposobnosti, spretnosti, veščine,
ravnanje, znanje idr., ki jih mora imeti in
uveljavljati posameznik za učinkovito in
uspešno opravljanje svojega dela.
• O kompetentnosti sklepamo na osnovi
dejanskega ravnanja, ki ga je mogoče
opazovati, ocenjevati in meriti njegovo
učinkovitost.

PRIMERNOST IZVAJALCEV ZA ZASEDBO
OBSTOJEČIH DELOVNIH MEST
Primernost oseb za izbrano
delovno mesto
Za delovno mesto so
izvzete aktivnosti, ki jih
delovno mesto ne
vključuje

Z zahtevanim
kompetenčnim profilom
delovnega mesta
primerjamo vse izvajalce

KOMPETENCA
(skrito)

vrednote, interesi,
prepričanja

razpoložljivi
viri
ZNANJE, VEŠČINE

Osebe

TELESNI, SOCIALNI, DUŠEVNI IN DUHOVNI POTENCIAL
Najprimernejši izvajalci, ki
trenutno zasedajo izbrano
delovno mesto
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OBLIKOVANJE CELOSTNEGA POGLEDA
Z USTVARJALNIM SODELOVANJEM

OBLIKE NAGRAJEVANJA USTVARJALNIH
DOSEŽKOV

HOLOGRAM

IZMENJAVA SPOZNANJ,
ZNANJA, IZKUŠENJ IN SESTAVLJANJE V NOVO OBLIKO

RUTINSKO
RUTINSKO
DELO
DELO
MOZAIK
SKUPNEGA
SPOZNANJA

USTVARJALNO
USTVARJALNO
DELO
DELO
• dosežena

OSNOVNA kakovost
PLAČA
• nadstandardni
dosežek
• poslovni učinek

PREMIJE

RATING

RAZISKAVA

RATING

VREDNOSTNE RAVNI IN ZASLUŽEK

ZASLUŽEK

URAVNOTEŽENI KAZALNIKI
USPEŠNOSTI V ZDRAVSTVU

kakovost zavoda
vrednost
za bolnike

HVALA
ZA POZORNOST!

vrednost
za zaposlene
poslovna
vrednost

2

Ključni dejavnik sprememb
poslovne kulture so zaposleni
(od direktorja do vratarja)
PETER ILGO, PCON d.o.o.
www.pcon.si
Laško 16.10.2008

Spremembe








Spremembe = inovacije



REVENUE MODELS





Spremembe delovnega mesta

SOLUTIONS





INGEN
SMÅ

ORGANISATION AND
PROMOTION



BETYDE
LIG

RADIK
AL 



SOURCING AND
DISTRIBUTION




SALES CHANNELS

BRANDING AND DESIGN

CUSTOMER PERCEPTIONS

CORE PROCESSES

TTT (tehnologija,talent,
toleranca)







organiziranosti
tehnologije in IT podpore
vodenja
ljudji - zaposlenih

STRATEGIC CONCEPTS

NETWORKS AND
ALLIANCES

CUSTOMERS



okolja
poslovnih modelov, metod,

PRODUCTS AND
SERVICES




Spremembe
Spremembe
strategije
Spremembe
Spremembe
Spremembe
Spremembe

Nastopa obdobje “ustvarjalnega” razreda
ki bazira na prostem pretoku informacij in
znanja in novih povezavah
in grupiranju ustvarjalnih ljudi na določenih
regijah oziroma državah
Ustvarjalni razred opredeljujejo z: TTT =
Technology&Talent&Tolerance (tehnologija,
talent, tolerantnost/strpnost)

Vir: Richard Florida, Vzpon ustvarjalnega razreda, 2005

Voditeljstvo in stanovitnost
namena
visoka raven procesov
voditelj
vodja
inovira
vodi
razvija novosti
vzdržuje stanje
vzpodbuja, navdušuje
nadzira
dolgoročni vidik
kratkoročni vidik
vprašuje kaj in zakaj
kako in kdaj
ustvarja
izvaja
izziva status quo
sprejema status quo
DELA PRAVE STVARI
DELA STVARI PRAV
nizka raven procesov
Vir: Nemec A., EF,2007
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Kultura

Poslovna kultura

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.

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. Poslovna kultura je močna
in nevidna, zato posledično daleč segajoča.
Poslovna kultura je energija, ki je vtkana v
razmišljanje, obnašanje in identiteto
pripadnikov neke skupine.”

Spremembe so proaktivnost







Hitre ribe žrejo počasne
Hitrost doseganja rezultatov, cena
kvaliteta
Prilagodljivost
Povezljivost
Inovativnost

Spremembe = prilagodljivost,
povezljivost

Leavittov diamant

Konkurenčna prednost procesne usmerjenosti

procesi

1/stroški

visoko

Hitrost

kadri

strukture

Kakovost

srednje
nizko

Prilagodljivost in
agilnost

tehnologija

Znanje in inovativnost

Povezljivost

Prof. dr. Andrej Kovačič, EF Ljubljana

kultura

Konkurenca
Naše “ obstoječe” poslovanje
Procesno usmerjeno poslovanje
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So stvari ki jih ne delamo pa
bi jih morali delati...

Hitra prevedba novega znanja
v prakso...
Jack Welch:” 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”.

“So procesi, ki jih nimamo pa bi jih morali imeti
– so stvari ki jih ne delamo pa bi jih morali
delati – v katerih odkrivamo svoj največji
potencial”
Vir: Rolf Barry Berg, Semco

Raznolikost







Različne specialnosti
Različne osebnosti
Različna kulturna ozadja
Različne nacionalnosti
Odprt prostor za razmišljanje
Nove, drugačne rešitve

Vodenje & voditeljstvo



Učenje (znanje hitro zastara)






Konkurenca & internet
Dobra praksa & standardi
Povezave(dobavitelji, podizvajalci,kupci)
Nadgrajevanje
Nenehne izboljšave

Vodenje zaposlenih = “mi” razmišljanje

Doseganje ciljev skozi druge
Prehod iz “jaz” razmišljanja na “mi”
razmišljanje
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Voditeljstvo







Voditeljstvo

Mehka plat vodenja = vodenje ljudi oz.
zaposlenih
Podhranjen del vodenja
Slabo pokrit v našem sistemu
izobraževanja in praksi
Ključen za doseganje planiranih
rezultatov







70 % projektov na področju prenove
poslovanja je neuspešnih
Ker padejo na implementaciji/izvedbi
Zataji največkrat človeški faktor
Tudi zaradi slabega voditeljstva

4 stebri voditeljstva

(Vir:
Kouzes&Posner, The leadership Challenge, 2007)

Voditeljstvo je modeliranje

Poslovna uspešnost in
zadovoljstvo zaposlenih



Spoznavaj
In
razvijaj
sebe

Spoznavaj
in
razvijaj
predmet
poslovanja

Spoznavaj
razvijaj
spodbujaj
zaposlene

Komuniciraj
Komuniciraj
Komuniciraj
....




Vodja je model
“Walk the talk”
Kar ne delaš sam ne zahtevaj od drugih
Sokreatorstvo poslovne kulture

Poslanstvo , vizija , strategija

Voditeljstvo
“ You must be the change you wish to
see in the world” *
Mahatma Ghandi



Kaj je voditeljstvo





* „Spreminjati svet in ljudi pomeni v prvi
vrsti to sam biti - spremembo živeti in v
njo verjeti”




Proaktivnost
Timsko delo
Pozitiven pristop
Profesionalnost / spoštovanje
Ciljna usmerjenost
Doseganje rezultatov/uspešnost
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Vodenje sprememb

Timsko delo & sodelovanje
VLOGA

STRUKTURNA STRAN ČLOVEŠKA STRAN
vizionarstvo
pustiti staro
reiženiring
žalovanje
SPREMEMBA
ZAUPANJE
TRANZICIJA
reorganizacija
obnova vere
in upanja
restrukturiranje
učenje na novo

Kako bomo prispevali za
doseganje namena?

STRATEGIJA

LJUDJE

Kaj bomo naredili, da
dosežemo namen?

Kako bomo skrbeli
drug za drugega?

NAMEN
Ali stojimo vsi za
istim namenon?

POVRATNE
INFORMACIJE

ODNOSI

Kako bomo pridobivali
in uporabili informacije
o našem delu?

Kako bomo upravljali
z odnosi do drugih?

PROCESI
Kako bomo
delali skupaj?

Vir: Kerry A. Bunker and Michael Wakefield,Leading in Times of Transition,
2005

Sodelovanje

Zaupanje
Zaupanje pomeni gotovost ter
prepričanje v nasprotju z nezaupanjem
oziroma dvomom o ljudeh, njihovi
osebnosti, sposobnostih, namenih in
preteklih & bodočih dosežkih.

Zaupanje
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.

Formula zaupanja

Rezultat= strategija X izvedba X zaupanje
Vir: MR. Covey, The Speed of Trust, 2007
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Upravljanje sprememb



Spremembe postajajo vsakdanjost
Implementacija/uvajanje sprememb =
spreminjanje obnašanja zaposlenih

Upravljanje sprememb
Pojasniti zaposlenim potrebo po
spremembah in jih navdušiti za akcijo. V
pripravo akcijsjkega plana pripravljenega na
osnovi strategije vključiti vse ključne igralce.
2. Uspešna izvedba sprememb = narediti
in v živo speljati kar je bilo dogovorjeno.

Uvajanje sprememb
Na kaj vse moramo paziti:
 odpor zaposlenih na vseh nivojih
 upravljanje s spremembami –
postavljamo namreč paralelno
organizacijo , ki mora prevladati
 100 % podporo uprave in ključnih
“stake holderjev”
 nenazadnje podporo vseh zaposlenih

Upravljanje sprememb
Je sklop voditeljskih veščin oziroma
kompetenc
 Ki so povezane s temeljnimi lastnostmi
voditeljstva oziroma “leadership-a”:
1. Videti, kaj se dogaja(spremembe) in
kaj je potrebno narediti = pripraviti
strategijo kako odgovoriti na spremembe
(ocena sedanjosti in jasna definicija cilja).


Upravljanje sprememb
3. Narediti spremembe na pravi način =
biti trd in razumevajoč, pridobivati podporo in
prisluhniti za osebne težave v zvezi s
spremebami, pravočasno dosegati premike in
pokazati realistično potrpljenje, kazati
optimizem in biti realist, zaupati vase in
zaupati drugim, uporabiti odlike in upati se
preizkušati ter uporabiti novosti
4. Za vse to je potrebna visoka pripravljenost
(motivacija in samozavest).

Prenova poslovanja
Pri vsaki prenovi poslovanja je potrebno
ustvariti ravnotežje med funkcijsko
ekspertizo in procesi ter odstraniti
funkcijske ovire.
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Poslovno kulturo spreminjajo
zaposleni

Spremembe so inovacije






The leader as the corporate problem solver?
Or the creator of new opportunities ?

Kaj spremijati








Nove možnosti za izboljšanje kakovosti
pacientovega življenja
Izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov in
storitev
Ukinitev vseh aktivnosti, ki ne prinašajo
dodane vrednosti
Učenje iz uspešnih projektov, lastnih in od
drugih/konkurence

Vir: Rolf Barry Berg, Semco , Inovativnost in podjetništvo

Najbolj pogosti ugovori proti
spremembam
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...



Najpomembnejši pri tem so ljudje oz.
vsi zaposleni
Ključna je sprememba obnašanja
zaposlenih
Ki se počasi prevede v novo poslovno
kulturo
Spremembe kreirajo vodje (leaderji) in
za sabo potegnejo ljudi/zaposlene

Najbolj pogosti ugovori proti
spremembam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakaj menjati, tudi tako je dobro
Naše delo je specifično
Znašli smo se tudi brez tega
Nekaj takega nismo nikoli počeli
To smo že sami poizkusili
Nimamo časa

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
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4 principi uspešnega
poslovanja
SODELOVANJE
“delati skupaj”

KREATIVNOST
“izboljšave & razvoj
novih proizvodov,
storitev, procesov, trgov...”

KONTROLA
“delati bolje, ceneje,
varneje “

Zaključek






TEKMOVALNOST
“hitro reagiranje”

Misel



Poslovna kultura je eden od činiteljev, ki jo
pri prenovi poslovanja pogosto zanemarjamo
Spreminjamo jo z uspešnim uvajanjem
sprememb
Ključno pri tem je voditeljstvo oziroma
obnašanje direktorjev in vodij, ki
predstavljajo model obnašanja v neki sredini
Podjetje spoznamo že ob prvem stiku na
recepciji(vratarnici)

Hvala za pozornost

Winston Churchill:
“ Nikoli nisem bil v skrbeh vsled akcije oziroma odločnosti
temveč le zaradi neodločnosti”

PETER ILGO
peter.ilgo@siol.net
www.pcon.si
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Predstavitev UKC Ljubljana in
Kliničnega inštituta za radiologijo
S poslovnim komuniciranjem do
izboljševanja kakovosti storitev v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
Mag. Darja Jereb, univ. dipl. org.



UKC Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Opravlja tudi dejavnosti
skupnega pomena (storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, dejavnost
lekarn, upravno administrativne storitve, tehnično vzdrževalne storitve,
dejavnosti laboratorijev, prevozi z reševalnimi vozili).



Klinični inštitut za radiologijo v UKCL opravlja:
- zdravstveno varstvo na področju radiologije,
- diagnostično-terapevtsko dejavnost z rentgenskimi žarki in drugimi viri
sevanj ter sorodnimi tehnologijami (UZ, CT, MR),
- strokovno usposabljanje in nadzor na področju radiologije nad delom
drugih zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev.

11. jesensko srečanje članov društva ekonomistov v Laškem, 16. in 17. oktober 2008

Komuniciranje








intraosebno - s samim seboj,
medosebno – sestanek ali pogovor,
organizacijsko – pravila organizacije,
govorice – nepreverjene vsebine,
medijsko – telefon, fax, računalnik,
masovno – sredstva javnega obveščanja,
neverbalno – gibi rok, drža telesa, oči.

Komuniciranje





Razsežnosti:
Omejeni krog - udeleženci
opredeljeni in vnaprej
znani ( poslovni sestanki,
pogajanja, razgovori),
Odprti krog – sodeluje
lahko vsak, ki si želi
(okrogle mize, razprave).
Zahteva izkušenega voditelja.





namen je doseganje poslovnih ciljev organizacije v
kateri smo zaposleni,
učinkovito vpliva na udeležence, ki imajo poslovne
interese,
odgovarja na konkretna vprašanja, uresničuje
konkreten cilj v konkretnih okoliščinah,
naloga sporočevalca je dobro oblikovano sporočilo,
ki je sprejemniku razumljivo.





Smeri:
Enosmerno – od
pošiljatelja k prejemniku,
Dvosmerno – od
pošiljatelja k prejemniku in
nazaj.
Veliko bolj učinkovito od
enosmernega komuniciranja.

Namen in cilj poslovnega
komuniciranja

Poslovno komuniciranje












dajanje in prejemanje informacij,
medsebojno izmenjevanje podatkov,
vzdrževanje poslovnih stikov,
delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev,
začetek, razvoj in dokončanje dela,
nabava, prodaja, pogodbe,
reševanje tekoče problematike.
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Interno poslovno komuniciranje
v UKC Ljubljana

Interno glasilo UKC Ljubljana

sestanki, kolegiji, poslovni odbori;
 obvestila, vprašalniki, navodila, objave;
 interno glasilo;
 Intranet – najnovejša dogajanja v ustanovi.


Proces dela na Kliničnem inštitutu za
radiologijo v UKC Ljubljana

Poslovno komuniciranje na KIR

2

o b ra č u n v B I S





spremljanje planov radioloških storitev –
upravni kolegiji, sestanki s predstojnikom in
vodjo radioloških inženirjev;
dogovor z Nevrološko in Kirurško kliniko o
doseganju rednega programa prospektivnih
primerov za karotidne angioplastike (KAS) in
zapiranje anevrizme možganskih arterij
(COIL).

In f o rm a c ij s k
i c e nte r K C

2
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S poslovnim komuniciranjem do
izboljševanja storitev v UKC Ljubljana

Poslovno komuniciranje na KIR





sestanki za pripravo Uredbe za delo izven
vseh oblih rednega delovnega časa,
sestanki z zaposlenimi o možnostih
opravljanja dela izven rednega delovnega
časa in ustreznih honorarjih za celotno ekipo,
sestanek o celotni izvedbi procesa od
sprejema bolnika na Nevrološko kliniko,
invazivnega posega, obračuna vseh storitev
in odpusta iz UKC Ljubljana.
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Zaključek
Ustvariti moramo tako organizacijo dela in organizacijsko
kulturo, v kateri bodo zaposleni vestno in z veseljem opravljali
svoje strokovno delo, uporabniki zdravstvenih storitev – bolniki
pa bodo zadovoljni s kakovostjo teh storitev in se bodo z
zaupanjem vračali v UKC Ljubljana
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Spremembe
Osebna zavzetost kot cilj
razvoja zaposlenih v bolnišnici





Doc. dr. Branko Lobnikar
pomočnik direktorja
Splošna bolnišnica Celje
branko.lobnikar@guest.arnes.si

Ključ do uspeha so zaposleni


Strateške cilje v bolnišnici je mogoče doseči
ob hkratnem upoštevanju štirih ciljev
kadrovske politike/dejavnosti:








visoki osebni zavzetosti vseh zaposlenih v
zdravstveni organizaciji,
zagotavljanju fleksibilne organizacijske
strukture,
strateški integriranosti kadrovske dejavnosti z
drugimi ključnimi procesi v zdravstveni organizaciji
ter
z usmerjenostjo h kakovosti storitev.

Kaj vpliva na osebno
zavzetost?


Način vodenja


Schermerhorn pravi: “Zaposlene (tudi znotraj iste
porfesije) 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.”

Zdravstveni sistem v Sloveniji, predvsem pa
bolnišnice, so vedno bolj izpostavljeni zahtevam po
temeljitih spremembah; govori se celo o celoviti
reformi zdravstvenega sistema.
Menedžerji v zdravstvu so postavljeni 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.

Osebna zavzetost




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 znanje kontrole.
Gre za vedenje, ki ga na eni strani pogojuje



zavezanost profesionalni etiki in
zavezanost prosocialnemu vedenju v medsebojnih
interakcijah na drugi strani.

Kaj vpliva na osebno
zavzetost?


Način vodenja – transformacijsko vodenje




Transformacijsko vodenje je proces, v katerem so
združeni tako vodje kot tisti, ki so vodeni; gre za
recipročnost med vodjem in vodenimi.
Transformacjsko vodenje opredeljujejo štirje
dejavniki:





upoštevanje individualiazcije,
vplivanje z ideali,
navduševanje oziroma motiviranje ter
intelektualna stimulacija.

Kaj vpliva na osebno
zavzetost?
Ali vključenost bolnišnic v megalomanski
sistem javnih uslužbencev omogoča
transformacijsko vodenje?



Organizacijska klima






Kaj vpliva na osebno
zavzetost?


Organizacijska klima – dejavniki
zadovoljstva na delu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vsebina dela
samostojnost pri delu
plača, dodatki in ugodnosti
vodenje in organizacija dela
odnosi pri delu
delovne razmere

Teorija pravičnosti






Teorija pravičnosti govori o tem, da
posameznik ne upošteva le absolutne
vrednosti plačil in nagrad v zvezi s svojimi
napori, temveč jih primerja tudi z drugimi
osebami.
Na podlagi primerjave posameznik sprejema
sodbe o odnosu med svojim vložkom in
iztržkom ter vložki in iztržki drugih –
referenčnih oseb
Ko posameznik ugotovi neskladje v tej
primerjavi, se ustvari napetost.

Organizacijska klima opisuje zadovoljnost
zaposlenih s socialnimi vidiki dela.
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.
Kaže se kot psihološko zadovoljstvo s
socialnimi vidiki dela.

Vpliv prenove plačnega
sistema na osebno zavzetost


Izhodišče:




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.

Dejstvo:


Nekaj mesecev po prevedbi lahko ugotovimo, da nominalno
povečanje plač sploh ni imelo takšnega učinka. Ravno
nasprotno; mnogi so se kljub povečanju plač pritožili,
zavzetost za delo pa je upadla, ne pa narasla.


ZAKAJ?

Kako lahko posameznik reagira
na zaznano nepravičnost?
1.
2.

3.
4.
5.

Zmanjša input
Poveča output (legalno ali/in
nelegalno)
Psihološko izkrivljanje inputa/outputa
Zamenjava referenčne osebe
Odpoved delovnega razmerja

Zaključek
Plačilo menedžerjev v
bolnišnicah?



Kako doseči osebno zavzetost?






poslovni direktor
strokovni direktor



Krepiti zavezanost profesionalni etiki
Krepiti zavezanost prosocialnemu vedenju
Krepiti pomen soodvisnosti zaposlenih v
bolnišnicah

Komunikacija: zdravnik,
medicinska sestra, bolnik

Namen predavanja




prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska 9, 400 Kranj

opozoriti na pomen komunikacije v
organizaciji
spodbuditi k zagotavljanju pogojev za
čim boljšo komunikacijo

Ljubezniv trikotnik
Zakaj se potem tudi v realnosti vsi trije ne
smehljamo?

Čemu o komunikaciji?


organizacijska in poslovna komunikacija



za doseganje ciljev organizacije
prispevata k boljšim poklicnim uspehom
in večjemu zadovoljstvu udeležencev
komunikacije



Lepa beseda, lepo mesto
najde
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Posledice slabe komunikacije





Organizacijska kultura v
zdravstvu

napake pri izvajanju ukrepov
zdravstvene napake
škoda zaradi napak
nepotrebne smrti







Zadovoljstvo zaposlenih

Kako naprej?



62 % zaposlenih meni, da zavod ne nudi
dovolj za razvoj in plače zaposlenih





30 % jih meni, da je delo kot zasebnik ali
pri zasebniku boljše v primerjavi z javnim
zavodom



okrog 13 % zaposlenih zaradi tega
razmišlja o zasebništvu

Kolikokrat in v kakšnem okolju
se vaši zaposleni pogovarjajo
o službi?

tradicija
usposobljenost
samoupravljanje
anarhija
lojalnost

delovna skupina = enakopravno
vključevanje vseh profilov

Vloga vodstva


ravnanje s človeškimi viri


motivacija zaposlenih za kakovostno delo
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Nekdo mora ukazovati

Motivacija zaposlenega









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)

Zadovoljstvo uporabnikov v
splošni ambulanti
1/2







Zadovoljstvo uporabnikov v
otroški ambulanti 1/2

Zadovoljstvo uporabnikov v
splošni ambulanti
2/2









Zadovoljstvo bolnikov je bilo v razponu od
33,7 do 100 odstotnih točk, povprečno
85,7,
91,2 % vprašanih je bilo zelo zadovoljnih z
zadnjim obiskom in
94,9 % lahko svojega zdravnika priporoča
prijateljem.
Kar 61,7 % bolnikov si želi več časa za
posvet pri zdravniku v splošni ambulanti.

Bolniki so v preteklem letu obiskali
zdravnika od 1- do 30-krat, v povprečju
6-krat.
Ob zadnjem obisku so čakali v čakalnici
povprečno 25,7 minut (65,7 % bolnikov je
čakalo manj kot 20 minut.)
in bili pri zdravniku v ambulanti v
povprečju 12,5 minut, kar je skoraj še
enkrat toliko kot znaša slovensko
povprečje, ki je dobri 7 minut (¾ bolnikov
je bilo pri zdravniku 10 minut in več).










Odgovorili so starši 66 (49,6 %) deklic in
67 (50,4 %) fantkov, starih 0-25 let.
Zadovoljstvo bolnikov je bilo v razponu od
23,9 do 100 odstotnih točk,
v povprečju 88,5 odstotnih točk.
92,7 % vprašanih je bilo zelo zadovoljnih z
zadnjim obiskom in
92,3 % lahko otrokovega zdravnika
priporoča prijateljem.
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Zadovoljstvo uporabnikov v
otroški ambulanti 2/2








Polovica bolnikov je čakala manj kot 15
minut,
v povprečju 23,4 minute.
78 % mladih bolnikov je bila pri zdravniku
več kot 10 minut,
v povprečju 12,5 minut.
Le 31,8 % bolnikov si želi več časa pri
otrokovem zdravniku.

Zadovoljstvo uporabnikov v
dežurni ambulanti
2/2









Zadovoljstvo je bilo od 48,8 do 100
odstotnih točk,
v povprečju 84,4 odstotne točke
91,6 % vprašanih bi obiskano ANMP
priporočilo prijateljem
86,6 % zdravnika iz te ANMP
82,8 % bi ga izbralo za svoje zdravnika

Organizacija mora zato
poskrbeti za


Zadovoljstvo uporabnikov v
dežurni ambulanti 1/2







polovica bolnikov čakala manj kot 10
minut,
v povprečju 19,7 minut
1/2 bolnikov je bila pri zdravniku več kot 10
minut,
v povprečju 10,8 minut.

Organizacija mora zato
poskrbeti za




osebo, ki skrbi za delovanje delovnih
skupin
drobne veščine vedenja, da se vsi v
organizaciji pozitivno odzivajo na
posameznikov prispevek k
opravljenemu delu ne glede na njegov
profil

Kdo naj dobi več?

usposabljanje za kompetentno
vključevanje za soodločanje tako
politiko in določitev postopkov, ki
dinamično uravnotežijo moč pri
odločanju dobre odnose med
medicinskimi sestrami samimi, da lahko
kompenzirajo neproduktiven konflikte na
ravni zdravnik medicinska sestra;
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Sklepi








Hvala za pozornost

Ustrezna komunikacija = pogoj za
kakovostno delo
Komunikacija z bolnikom je slika odnosov
in komunikacije v skupini
Boljša komunikacija = bolj varno je naše
delo in lažje dosežemo boljše uspehe
Vodstvo je dolžno poskrbeti za ustrezne
strukturne in organizacijske pogoje
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 Absentizem–odsotnost (od dela,pouka, ipd)

 Zdravstveni absentizem –zadrž
zadržanost od
dela zaradi bolezni, poš
poškodb, nege druž
družinskih
članov, ipd.

 Zadovoljstvo na delovnem mestu eden od bistvenih dejavnikov, ki vplivajo
na absentizem
 Več
Večja uspeš
uspešnost organizacije = več
večje
zadovoljstvo zaposlenih (in obratno)
 Vloga managerjev – planiranje,
organiziranje, neposredno vodenje,
kontroliranje

2% 2%
Bolezen in
pošk. izven
dela

7%

Nega

10%

Poškodbe pri
delu

79%

Krvodaj.,
recidiv in
121. dan

STANJE V SLOVENIJI
 Nad 10 milijonov izgubljenih delovnih
dni letno (2007(2007- 10,679.136)
 Zniž
Znižanje BDP za 4,6%
 Povpreč
Povprečna stopnja absentizma v 2007
4,22%
 Desetina sredstev zdrav. blagajne za
nadomestila plač
plač – 184 mio €
 Vsak dan povpreč
povprečno odsotnih 35 tisoč
tisoč
delavcev

NAMERNI IN NENAMERNI
ABSENTIZEM
 Nenamerni (vplivi varstva pri delu,
delovne tehnologije, higijene,
higijene,…)
 Namerni (vplivi zadovoljstva,
motiviranosti, pripadnosti,…
pripadnosti,…)

ZZZPB
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Posledice namernega
absentizma
 Organizacijske tež
težave
(nadomeš
(nadomeščanja,nadure, dodatna
usposabljanja,…
usposabljanja,…)

Vzroki absentizma
 Subjektivni razlogi posameznika
(motivacija in zadovoljstvo)
 Organizacijski razlogi (delovno okolje)

 Motnja delovne motivacije
 Širš
irši druž
družbeni dejavniki (š
(širš
irše okolje)
 Negativni vpliv na kulturo organizacije

PRISTOPI K RAZLAGI
ABSENTIZMA
 Individualni pristop
 SocialnoSocialno-psihološ
psihološki pristop
 Ekonomski pristop
 INTERDISCIPLINARNI PRISTOP

Nagnjenost k absentizmu
naraš
narašča :

 S starostjo
 Z viš
višino delovne dobe
 Pri sodelavcih z viš
višjo stopnjo strahu
 Pri sodelavkah z velikimi druž
družinami
 Pri sodelavcih, ki se čutijo prezaposleni
(absentizem je odvisen tudi od dejavnosti)

VPLIVI NA ABSENTIZEM









Nezadovoljstvo na delovnem mestu
Velikost podjetja (organizacije)
Razpon med prič
pričakovano in prejeto plač
plačo
Razpon med prič
pričakovanim in dosež
doseženim
napredovanjem
Število zaposlenih v notranji org.
org. enoti
Monotonost / raznolikost dela
Oddaljenost od doma
Vključ
Vključenost v odloč
odločitve

SPREMLJANJE ABSENTIZMA

 Permanentno spremljanje gibanja
 Primerjanje znotraj panoge
 Evidenca odsotnosti – trajanje,
frekvenca, vzrok,ipd.
 Analiza in določ
določitev diagnoze
odsotnosti
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UKREPI ZA ZMANJŠ
ZMANJŠANJE
ABSENTIZMA

DRUGI UKREPI

 Ažurnost zaznavanja
 Sploš
Splošna (generalna) obravnava
 Odkrivanje vzrokov
- nenamerni absentizem (varstvo pri
delu, tehnologija, higiena,…
higiena,…)
- namerni absentizem (ukrepi za dvig
pripadnosti,zavzetosti,…
pripadnosti,zavzetosti,…)

 Razgovori z zaposlenimi
 Kontaktiranje z osebnimi zdravniki in
imenovanimi zdravniki ZZZS
 Kontrola zaposlenih na domu
 Bonitete za prisotnost

ŠTIRJE POMEMBNEJŠ
POMEMBNEJŠI
UKREPI

RAZISKAVA VPLIVA
ZADOVOLJSTVA NA
ABSENTIZEM

 Sprememba nač
načina vodenja (odnos
nadrejeninadrejeni-podrejeni)
 Izboljš
Izboljšanje delovnih pogojev (odraž
(odraža
se tudi na medosebnih odnosih)
 Skrb za vzpodbude (bonusi, plač
plačila,
priznanja, nagrade, ipd)
 Razvijanje politike prisotnosti
(mož
(možnost ukrepanja)

RAZISKAVA VPLIVA
ZADOVOLJSTVA NA
ABSENTIZEM
2. DEL
 Sekundarni podatki o absentizmu
 Podatki iz BOL/03
 Odstotek izgubljenih delovnih dni
(finanč
(finančno zavarovalniš
zavarovalniška analiza)
 Povezava – registrska št. organizacije

PRVI DEL
 Hipoteza: Zadovoljstvo na delovnem mestu
vpliva na zdravstveni absentizem na
delovnem mestu
 SiOK 2006 – 125 organizacij
 Sodelovanje v raziskavi 21 organiz.
organiz.
 Vzorec zajel 8284 anket

REZULTATI RAZISKAVE
 Korelacijski koeficient r= ,32
 Ni moč
moč potrditi hipoteze
 Rezultati drugih raziskav:
- Hacket (1989) r= -,23
- Wegge (2004) r= -,11
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Omejitve raziskave

Raznolikost organizacij po:
 panogi
 po velikosti
 po strukturi zaposlenih

Razlogi stresa v zdravstvu
 Skrb za bolnika
 Konflikti v delovni skupini
 Strokovna negotovost
 Zahteve javnosti

ABSENTIZEM V SLOVENSKIH
BOLNIŠ
BOLNIŠNICAH
 Karakteristike se pokrivajo z vzroki za
poveč
povečane stopnje absentizma
 Zaposleni podvrž
podvrženi stresnim
situacijam
 Sindrom izgorevanja

ANALIZA ABSENTIZMA V
SLOVENSKIH BOLNIŠ
BOLNIŠNICAH
 Povpreč
Povprečna stopnja absentizma v
slovenskih bolniš
bolnišnicah 6,11%
 Najniž
Najnižja stopnja v bolniš
bolnišnici z najmanj
zaposlenimi
 Precejš
Precejšen razpon med posameznimi
bolniš
bolnišnicami
 Absentizem v pet največ
največjih
bolniš
bolnišnicah znaš
znaša v povpreč
povprečju 6,8%

Absentizem v slovenskih
bolniš
bolnišnicah

Absentizem v slovenskih bolniš
bolnišnicah
16

16

14

14

12
10
%

SLO 2007

12
10

8

Raziskava
2006

8

6

6

4

4

2

Bolnišnice

Bolnišnica Ž

2

0
BOLNIŠNICE

0

4

Rezultati raziskav v
zdravstvu

Rezultati raziskav v
zdravstvu

Švica – med 1784 sploš
splošnimi zdravniki –
33% srednje, 4% zelo izraž
izražen sindrom
izgorevanja

Medicinske sestre – izgorevanje na
urgentnih oddelkih, nekoliko manj na
intenzivnih ali internih

Slovenija – med 594 sploš
splošnimi zdravniki
10% razmiš
razmišlja o samomoru, 2% sta to
tudi poskuš
poskušala

Bolj obremenjene so medicinske sestre
na psihiatrič
psihiatričnih oddelkih v primerjavi
s tistimi v zdravstvenih domovih
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Društvo ekonomistov v
zdravstvu

Moja vprašanja :

11. JESENSKO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU





16. in 17.oktober 2008 Terme Laško

Vpliv poklicnega in socialnega statusa na
absentizem
mag.Silvana Šonc

•
•

“SOCIOLOGIJA ZDRAVJA IN
BOLEZNI “

Objektivnosti





Absentizem je problem ! ( tudi v zdravstvu) ;
O vzrokih absentizma se ukvarjajo številne
študije, ki poskušajo najti vzroke za njegovo
pojavnost;
Analize in študije iščejo številne rešitve, ki se
nakazujejo predvsem:
* pri izboljšanju delovnih pogojev;
* v boljših medsebojnih odnosih v delovnih
sredinah;
* večjem zadovoljstvu pri delu;
* boljšem varstvu pri delu ……….. ;

Zakaj so nekateri delavci pogosteje v
bolniškem staležu?
Kako naj preverim resnično stanje, če
delavec o svoji bolezni ne “ve” oz. ne želi
povedati kaj več ?
Ali delam delavki/vcu krivico, če dvomim ?
Kaj storiti, če so zanesljive informacije, da
delavec ne upošteva navodil zdravnika?





Je posebna znanstvena disciplina, ki poskuša
predstaviti sociološko razumevanje zdravja in
bolezni in tako ponuditi določene odgovore tudi
nam;
Ukvarja se s proučevanjem in razumevanjem zdravja in
bolezni na splošno in sicer :
* s strani bolnika;
* zdravstvenih delavcev;
* proučuje družbene vplive na zdravje in bolezen;
* spol - zdravje in bolezen;
* pripadnosti določeni etični skupini, kulturi…;
* o ekonomskih, socialnih razlikah… itd……;

Kako sta povezana družba in zdravje ?

Sociološki vidiki zdravja
Do leta 1948 je nekako kazalo, da
sociologija ni najbolj uporabna veda, za
proučevanje zdravja in bolezni;
* Med prvimi se je s to temo začel
ukvarjati ameriški sociolog Pearson;
• Trdil je, da je bolezen družbeni fenomen
in zdravje družbena dobrina;
• Zdravje je pojmoval kot sposobnost
posameznika, da opravlja družbene
vloge, ki mu jih nalaga njegov položaj ;




Družbe različno opredeljujejo zdravega in
bolnega ( že v Evropi razlike - temu
prilagojena tudi zakonodaja);



Premalo je pogledati samo telesno stanje,
pač pa je potrebno pogledati človeka kot
celoto
( definicijo zdravja poznamo vsi);








Obvladovanje bolezni
Zraven tega, da človek obvladuje svoje
telo, je pomembno, da obvladuje tudi
družbeno okolje;
Vsako družbeno okolje mora ustvariti
pogoje, da je poskrbljeno za bolnega
člana;
Družbe se različno odzivajo na
zdravstveno oskrbo;
Bolniki se različno odzivajo na postopke,
ki potekajo v okviru zdravstvenih
organizacij;

Bolezen sproži spremembo identitete pri
bolniku


Absentizem – razlogi !

Kaj bolniku prinese nov status?




Daje mu legitimen način, da se izogne
določenim odgovornostim;
Ni mu potrebno delati;
Deležen je določenih privilegijev;

Ker je bolezen v družbi opredeljena kot naravna
danost, praviloma bolnikom ne grozijo skoraj
nobene sankcije;







Če je bolezen dejanski razlog, ga lahko
odpravimo oz. omejimo; kako?








Če izboljšamo dostopnost do zdravstvenih
storitev ( tudi brez čakalnih vrst);
V podjetjih izvedemo vrsto ukrepov za njegovo
zmanjšanje ( delamo na izboljšanju delovnih
pogojev, na boljši komunikaciji, izobraževanju
delavcev, na organizacijski kulturi… itd.);
Vršimo pritisk na zdravnike, da naj se ne
odločajo prehitro za “odprtje “ bolniškega
dopusta”;
Morda celo vršimo kontrolo na domu ali
spremljamo kje se delavec nahaja ( redke oblike
nadzora);

Bolnik dobi novo vlogo v družbi:
* oseba, ki je težko bolna;
* invalidna oseba;
* delovno nesposobna oseba;
* oseba, ki ni sposobna skrbeti za
družino;
* oseba, ki je potrebna družbene pomoči;
* lahko se ga opredeli kot “namišljenega
bolnika” ;
* Bolnikova nova vloga ima torej določene
socialne učinke;

Bolniki najpogosteje vzroke za odsotnost
pripisujejo dejavnikom, na katere ne morejo
vplivati;
Navaja se bolezen in poškodbe, ki so socialno
sprejemljivi dejavniki in izven kontrole
posameznika ( človek pač ni sam kriv, da zboli
lahko so to npr.viroze, padci, zvini.., tudi težja
obolenja…..);
Kontrolni mehanizmi pa ne omogočajo
ugotavljanje dejanskih razlogov za odsotnost;

Kaj kažejo podatki o vrstah bolezni ?



V podjetjih zbiramo premalo podatkov o
vrstah bolezni, bolniški odsotnosti glede
na izobrazbeno strukturo, na splošni
socialni status družine oz. delavca….
itd.;

Kaj so pokazale tuje sociološke analize ?
Kaj kažejo raziskave v RS


Beleži se višja stopnja bolniške odsotnosti pri ženskah;



Najvišja stopnja bolniške odsotnosti je zaradi bolezni,
tem sledijo poškodbe izven dela, nege družinskega člana¸,
temu sledi spremstvo itd.;



Najvišje na lestvici so med zaposlenimi poškodbe in
zastrupitve, tem sledijo bolezni mišično kostnega
sistema, duševne in vedenjske motnje, bolezni dihal ,
neoplazme, nosečnost in porod, bolezni obtočil in
prebavil …. .

Bolniška odsotnost delavcev v zdravstvu –
podatki za obdobje 2001 do 2004-ženske)


Ena redkih študij, ki je bila narejena o stopnji bolniške
odsotnosti delavcev v zdravstvu – po poklicni strukturi je
pokazala, da se le ta kaže:

*

V starostni strukturi med 22 in 44 let je
bila najvišja stopnja odsotnosti pri fizioterapevtih psihologih,
socialnimi delavci, laboratorijskimi tehniki in šele tem sledijo
srednje medicinske sestre;
* Tej kategoriji sledijo ostali zaposleni v zdravstveni dejavnostinajpogosteje v starostni strukturi med 22 in 44 let;
* Najnižja stopnja bolniškega staleža je bila ugotovljena pri
medicinskih sestrah v starostni skupini do 19 let;
* najnižje na lestvici pri vseh starostnih skupinah pa so zdravniki,
farmacevti ter ostali- predvsem delavci z višjo ali visoko
strokovno izobrazbo.

Temeljita sociološka analiza vzrokov
obolevnosti nam pokaže problematiko bolniške
odsotnosti tudi v drugi luči (npr. študija narejena v GB l.
1995):

* Najnižja stopnja bolniške odsotnosti je
bila med managerji in upravniki; –
* Najvišja pa med fizičnimi delavci;

Bolniška odsotnost v Bolnišnici Sežana –
podatki 2005 – 2007 – podatki po številu
izgubljenih delovnih ur – delež








Ali družbena neenakost vpliva na zdravje ?







Da, sociološke analize, ki so jih opravile vlade in
odgovorni za politiko ( zato so potrebovali več kot pol
stoletja) so prišli do spoznanja , da družbena neenakost
izredno vpliva na zdravje ;
Celo v najbogatejših državah živijo bogatejši nekaj let več
od revnejših oz. slabše situiranih;
Bogatejši zbolijo redkeje in za manj bolezni, kot revnejši;
Način življenja in socialno ekonomski položaj močno
vplivata na zdravje in življenjsko dobo
prebivalstva;
SOCIALNA NEENAKOST JE KLASIČNA TEMA
SOCIOLOGIJE

V vseh navedenih letih je beležena najvišja
stopnja bolniške odsotnosti pri eni delavki s I.
stopnjo izobrazbe;
Tej sledijo še ostali delavci najpogosteje delavci
s V. stopnjo strokovne izobrazbe ( laboranti,
zdrav.administr., delavci na upravi ter kuharji );
Tem sledijo delavke z nižjo stopnjo izobrazbe
(servirke, čistilke);
Nižje na lestvici so srednje medicinske sestre;
Najnižja stopnja absentizma je pri delavcih z
višjo in visoko strokovno izobrazbo ;

Kaj so pokazale študije ?






Statistike kažejo, da tudi v bogatejših državah
beležijo višjo stopnjo umrljivosti v nižjem
starostnem obdobju, za vsemi vrstami bolezni v
pri revnejšem sloju;
Več je kroničnih bolezni ;
Povprečna življenjska doba je krajša;
Porodna teža pri otrocih je nižja;
GLOBALNO JE ZNANO, DA JE NEZDRAVJE
EDEN OD SIMPTOMOV DRUŽBENE
NEENAKOSTI

Kaj so pokazale študije za Slovenijo ?
Ugotovitve:




Nekdo, ki je nizko na družbeni lestvici in
živi zdrav slog življenja, s svojim
zdravjem ne more doseči zdravstvenega
stanja pripadnika srednjega in višjega
sloja;
Njegovo zdravstveno stanje še vedno
določa dejavnik socialne neenakosti;





Prisotnost psihosomatskih simptomov na spodnjih 15%
dohodkovne lestvice je bil večkratnik prisotnosti v skupini
15% tistih, ki so bili na vrhu dohodkovne lestvice;
Anketiranci z nižjim socialno ekonomskim statusom so pri
opisu zdravstvenega stanja pogosteje odgovarjali, da imajo
težave :
* s srcem;
* s spanjem
* imajo pogosteje vrtoglavice;
* močne bolečine v prsih;
* slabosti;
* so nemirni in zaskrbljeni;
* s povišanim pritiskom in z
* “ z živci”

nadaljevanje:

Splošno zadovoljstvo – slabši status







Enake težave so naštevali tudi nezaposleni, ki so
zraven teh še izražali izredno visoko nezadovoljstvo
nad svojim življenjem;
Enake težave so naštevali tudi upokojenci in
gospodinje;
Pri slednjih nastopi tudi velik problem socialne
izolacije;
Študije so pokazale, da je prizadeta cela družina;
Upokojenci z nižjo pokojnino dejansko tudi sami sebe
uvrščajo v skupino “tistih na dnu”;






Anketiranci iz kategorije z nižjimi
dohodki so tudi ocenili splošno
nezadovoljstvo s svojim splošnim in
zdravstvenim stanjem;
Enako so svoje stanje ocenili tudi tisti, ki
se bojijo za izgubo zaposlitve;
Za bolj zadovoljne so se izrekli zaposleni,
tako glede splošnega počutja kot tudi
zdravja;

Splošno zadovoljstvo - boljši status

Zdravje otroka







V skupini bolj izobraženih in bolje
plačanih je bila izražena bistveno višja
stopnja zadovoljstva in samozavesti;
Več je bilo socialno ekonomskega
optimizma,
več življenjskih priložnosti;
Večje število tistih, ki so svoje stanje –
tako splošno kot zdravstveno, ocenili kot
odlično;

* Otrok, ki se rodi v revni družini ima pogosto že
začrtano pot – odraščanja v pomanjkanju;
• Zaradi slabšega socialno ekonomskega položaja
je otrok prikrajšan za zdrav razvoj ( slabši
stanovanjski pogoji, kvaliteta hrane,
sposobnosti staršev za vzgojo);
• Otrok je v neugodnih pogojih bolj izpostavljen
boleznim;
* Z odraščanjem se lahko pojavijo še vzgojni
problemi;

Kaj mislimo, ko govorimo o družbeni
selekciji ?
Ena od novejših razlag:


Družbena selekcija pomaga posamezniku z boljšim
zdravjem, da se prebije v višje družbene kategorije;



Dostopnost do najboljših družbenih položajev naj bi imeli
telesno in mentalno najkrepkejši;
Zato imajo več možnosti tisti, ki izhajajo z vrha
družbene lestvice, ker so v povprečju bolj zdravi od
drugih;



Socialna podpora







Pomemben je še splošni status posameznika ali družine:
sin vodstvenega delavca ima več možnosti, da to postane
tudi sam;



Iščejo se številne rešitve za zmanjšanje absentizma –
predvsem v izboljšanju delovnih pogojev;
Analize kažejo, da je največ odsotnosti iz dela zaradi
bolezni, ki niso vezane na pogoje dela:
“ Naši poskusi reševanja tega problema ne
morejo imeti večjih uspehov” !



Študije kažejo, da ima socialno – ekonomski položaj in
družbeni status posameznika izredno velik vpliv na
njegovo zdravstveno stanje

•

Kaj mora storiti družba ?

MOJI ZAKLJUČKI



•

PROBLEMA SE MORAMO TOREJ LOTITI DRUGJE

Številne raziskave, ki so bile narejene , so
pokazale, da imajo več zdravstvenih težav
osebe, ki nimajo adekvatne socialne podpore v
okolju ( samski, vdove, razvezani);
Manj zdravstvenih težav so beležili pri
poročenih oz. tisti kategoriji, ki je imela dobro
socialno in vzpostavljene ugodne čustvene vezi;
Večina raziskovalcev, ki proučuje to področje
meni, da dobra socialna podpora deluje kot
“tampon” proti stresnim situacijam.




•

Vsaka družba mora voditi tako politiko, da
ljudi obvaruje pomanjkanja;
Poudarjati je potrebno pomen zdravega okolja
že v najnežnejšem obdobju;
Da se kot negativen faktor upošteva problem
brezposelnosti, pomanjkanja ustrezne socialne
mreže in s tem povzročitev socialne izolacije;
Ljudi je potrebno osveščati o škodljivosti
nezdravega načina življenja ( razvad) za celo
družino;
Dober socialno ekonomski status – pomeni
dobre pogoje za boljše zdravje.

Prenos dobre prakse iz gospodarstva v
zdravstvo primer: Danfoss /
Univerzitetna bolnišnica Odense
Danska
Milko Grebenc, Danfoss Trata Ljubljana

V 21 stoletju bodo uspele tiste družbe, ki bodo znale
prenesti dobre prakse iz gospodarstva v javni sektor.
Peter Drucker
11. JESENSKO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU
Laško 16 – 17 november 2008
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Ne hvala!

5

Nimamo časa!
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Izdelek in/ali storitev
pori kupcih

Ideja

Proces 1

Oddelek 1

Proces 1

Proces 1

Oddelek 2

Disney verzija 1939

Proces n

Oddelek 3

Disney verzija 1931

Oddelek n
Skupni cilji

Vizija

Poslanstvo

Vrednote

Moč misli daje, človeku moč nad naravo.
Hans Christian Anderson 1805-1875

Strategije
7
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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. . . .

9

“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”.
10
Direktor univerzitetne bolnišnice Odense Jens Otto S. Jespersen.

Vitek pristop – vodenje preko
inovativnosti zaposlenih

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)

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

• Naraven in pristen skupni jezik preko vseh različnih poklicev

• 7,700 zaposlenih

(profesij)

• Ocenjena letna poraba 3.7 milijarde DKK
11

• Nova miselnost in vedenje v vodstvu

12

2

Vitek pristop gre z roko v roki z…….

Če je vitek pristop uspeh, potem, se mora
temu pridružiti celotna bolnišnica !

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
13
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Udeleženci…

Organizacija…

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

PH
LS

• Vodilni odbor bolnišnice: vodstvo
bolnišnice, vodje oddelkov/centrov,
svetovalci in ostali.

SG

ORL
ORL

FG

• Projektna skupina bolnišnice:
direktor, vodja centra, vodja oddelka
svetovalci in ostali. .

PG

SG

• Celotno področje nabave
HKC

B

MC

KIC

Rø

INDKØB

O

SRC

• Ustanovitev ”samo-pogonske kulture”

B-SG

Rø-SG

O-SG

IK-SG

B-PG

Rø-PG

O-PG

IK-PG

• Teče 1½ leto

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

• Preostali del bolnišnice (48 oddelkov in
državni aparat v vodstvu bolnišnice)

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.

15
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Pravila…

Spodbude !
•

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.

• 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 organizacije)

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

17

18
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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.

19

20

”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.

Bolnišnica Odense
Danfoss A/S

Na kratko – ima smisel tako iz vidika časa kot truda!””

Jens-Otto S. Jeppesen, direktor univerzitetne
bolnišnice Odense - Danska
21

Danfoss Trata

22
Bolnišnice v Sloveniji

Poslovna akademija; Razvoj zaposlenih in organizacije

1. Razvoj strokovnega znanja in izobraževanja

PM

MB, PŽ, SK, MG, MN, ES, MPA

2. Nagrajevanje

UH

MB, GM, BB, PM, DK

3. Medsebojni odnosi

MG

MG, GM, MPA

4. Blagovna znamka delodajalca

KK

PŽ, MG, MT, MPA

5. Virtualni delovni prostor

SK

AŽ

6. Delo v tujini & interne rotacije

MP

PŽ, JB

7. Razvoj potencialov

MT

MB, MG, UH, VN, JB, DK

8. Generacijske spremembe

MB

DU, JH, BB, SG, MPA

9. Odgovornost do dela

BB

MB, MG, UH, DU, LK, ES, MP

10. Učinkovitost sestankov

DU

PŽ, SK, AŽ', DU, LK, MN

23
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You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
25
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Predstavitev zavoda UKC Ljubljana

Obvladovanje kadrov v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana
s poudarkom na vodstvenih in vodilnih
kadrih
11. Jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu
Zveza ekonomistov Slovenije
Terme Laško, 16. in 17. oktober 2008

• Ime: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA
•
•
•
•

Mag. Darinka Miklavčič, univ.dipl.ekon., Generalna direktorica UKC Ljubljana
Mag. Majda Može, dipl.org.menedž., Vodja službe za izobraževanje in razvoj karov

Osrednja in največja zdravstvena institucija v RS
Ustanovitelj: Republika Slovenije
Status: javni zdravstveni zavod
Poslanstvo:
- zdravljenje na sekundarni in terciarni ravni,
- skrb za razvoj medicine,
- izobraževanje za zdravstvene poklice

Opravljanje dejavnost zavoda UKC
Ljubljana

Predstavitev zavoda UKC Ljubljana

Temeljne dejavnosti izvajajo:
Osnovni podatki:
• 2.275 bolniških postelj /na dan 31.12. 2007/
• 7.480 zaposlenih delavcev:
- 5.352 zdravstveni delavci:
- 1.273 zdravniki in zobozdravniki,
- 1.015 medicinskih sester,
- 2.104 zdravstvenih tehnikov
- 2.128 nezdravstveni delavci

Strokovne poslovne organizacijske enote: Klinike, Klinični
instituti, Klinični oddelki, Centri, Službe

Dejavnost skupnega pomena:
oskrbovalne službe, lekarna, služba bolnišnične prehrane in
dietoterapije, reševalna postaja, tehnično – vzdrževalna
služba

Strateško upravljanje in poslovno administrativne
storitve:
splošnem, pravnem, kadrovsko – izobraževalnem, finančno –
ekonomskem, komercialnem, področje informacijske
tehnologije, zagotavljanja kakovosti in varnosti in ostala
področja strateškega upravljanja

Upravljanje in vodenje zavoda UKC
Ljubljana
• Organi upravljanja zavoda:
- Svet UKC, Strokovni svet, generalna direktorica
in strokovna direktorica
• Vodstvo zavoda:
- generalna direktorica, strokovna direktorica in
glavna medicinska sestra
• Organi upravljanja klinik, kliničnih institutov:
- predstojniki klinik,
- poslovni in strokovni direktor klinik
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Vodstvena delovna mesta zavoda
UKC Ljubljana:
•
•
•
•

strokovni direktorji klinik,
poslovni direktorji klinik,
glavne medicinske sestre klinik,
predstojniki klinik, kliničnih institutov, kliničnih
oddelkov
• vodje centrov, sektorjev in služb,
• pomočniki generalne in strokovne direktorice in
• drugi, ki so določeni z notranjimi akti zavoda
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Struktura vodstvenih in vodilnih
delavcev
• Število delavcev: 235
- 88 podiplomski izobrazbeni naslovi
- 147 dodiplomska izobrazbeni naslovi
• Izobrazbena struktura:
- doktorji znanosti z akademski nazivi,
- univerzitetni profesorji,
- doktorji medicine,
- pravniki, ekonomisti, elektroinženirji,
- med. sestre, farmacevti, organizatorji, itd

Strategija razvoja za področje HRM
(Human Resource Management)

1. Razvoj veščin vodenja, kulture komuniciranja in
trimskega dela = poslovna odličnost zavoda
2. Spodbujanje organizacijske kulture in
medsebojnih odnosov = zadovoljstvo
zaposlenih
3. Vzpostavitev sistema upravljanja kompetenc =
obvladovanje sprememb
4. Razvoj kariernih poti in osebnostne rasti = letni
pogovori in karierni načrt

Upravljanje z vodilnimi in
vodstvenimi kadri
• Pregledna organiziranost z jasno
postavljenimi pooblastili in odgovornostmi
• Jasno postavljeni cilji v pogodbah o
zaposlitvi in preverjanje doseganja ciljev
• Ustrezna usposobljenost
• Motivacija za delo
• Informacijska podpora
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Upravljanje s človeškimi viri

• Strateška usmeritev zavoda na področju
HRM za obdobje 2008 do 2013
(izhaja iz oslabljene organizacijske kulture
in neustreznem načrtovanju poklicne
kariere)
• Postavitev prioritete obvladovanja kadrov
(upravljanje z vodstvenimi in vodilnimi
delavci
• Ustanovitev Službe za izobraževanje in
razvoj kadrov

Uresničevanje Strategije razvoja
HRM (Human Resource Management)
5. Spodbujanje kreativne naravnanosti in inovativnosti =
razvoj intelektualnega potenciala in nagrajevanje
dobrih praks
6. Krepitev projektnega vodenja in integracije delovnih
timov = obvladovanje razlik in organizacija delovnih
procesov
7. Graditev kadrovskih procesov = zaposlovanje in
zadrževanje najboljših kadrov
8. Krepitev materialnih in nematerialnih spodbud =
možnost nagrajevanja in pohval
9. Posodobiti informacijski sistem = povezanost
delovnih procesov s področja HRM

Pogoji za dosego cilja
• Pravilnik o organizaciji, pristojnosti,
pooblastilih in odgovornostih UKC Ljubljana
(v izdelavi zaključna faza)

• Pogodba o zaposlitvi /primer: cilji za predstojnike/
- 21 jasno postavljenih ciljev
- preverjanje doseganja ciljev najmanj enkrat na leto
- z vodilne delavce na mandatu (teh je 141) pa ob
ponovni prijavi na vodilno mesto tudi temeljna
ocena dela
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Primer: Ključni cilji delovnega mesta:
predstojnik
1. Izpolnjevanje planiranega obsega dela
2. Izpolnjevanje programa razvoja OE
3. Izpolnjevanje ekonomike poslovanja – cilj:
uskladitev porabe sredstev s finančnimi viri
4. Uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti
(najmanj dve klinični poti na leto, …)
5. Izboljšanje organizacije dela–predlog in
spremljava
6. Uvajanje izboljšav v klinično delo

Primer: Ključni cilji delovnega mesta:
predstojnik
12. Uspešno sodelovanje zaposlenih v projektih
in timih
13. Uspešno uvajanje sistemskih sprememb
14. Povečanje zadovoljstva zaposlenih
15. Povečanje zadovoljstva in varnost bolnikov –
preverjanje z anketami
16. Povečanje varnosti bolnikov z izvajanjem
varnostnih vizit in varnostnih pogovorov

1. Izobraževanje vodilnih in
vodstvenih delavcev

Primer: Ključni cilji delovnega mesta:
predstojnik
7. Krepitev raziskovalnega in razvojnega dela
8. Povečanje števila mednarodno objavljenih del
delavcev OE
9. Krepitev mentorskega dela, skrb za
izobraževanje in razvoj kadrov
10. Povečanje dodatnih virov financiranja
11. Skrajševanje ležalnih dob, skladno z
medicinsko doktrino ali ohranjanje ležalne
dobe, največ na ravni preteklega leta

Primer: Ključni cilji delovnega mesta:
predstojnik
17. Sestava letnega strokovnega poročila do
31.01. naslednjega leta
18. Nagrajevanje usklajeno z dosežki in
obremenitvami zdravstvenih strokovnjakov
19. Letni razgovori s ključnimi sodelavci
20. Doseganje ostalih ciljev opredeljenih v letnem
planu
21. Transparentno ločevanje javnega od
zasebnega dela

2. Motiviranje vodilnih in vodstvenih
delavcev
Materialno nagrajevanje je:

Prioriteta:
Izobraževanje za vodstvene kompetence:
• “Šola sodobnega vodenja” /postopek JNMV/,
• Upravljanje s časom,
• Tehnike reševanje problemov,
• Letni pogovori,
• Projektno vodenje
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– natančno predpisano in
– omejeno na zakonska določila
Primer:
1. - poslovni direktor: 47 TR (izhodiščni):
- zdravnik specialist: 50 TR
= razlika 3 TR oz. 358,05 EUR
2. - predstojnik (zdravnik spec.)+položajni dod. 17%
- podrejeni vodja (zdravnik spec.)+položajni dod. 15%
= razlika 2 %
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2. Motiviranje vodilnih in vodstvenih
delavcev
Nematerialne spodbude:
• različna priznanja za dosežke:
- uvajanja kakovosti,
- poslovna odličnost
- medicinsko razvojno področje,
- najbolj prijazen klinični oddelek po ocenah
pacientov – ob koncu leta
- različne oblike:
- pohvale, plakete, čestitke ob rojstnem
dnevu

3. Informacijska podpora
Prenova informacijske podpore za:
- zaposlovanje, načrtovanje, izobraževanje,
motivacija in izbor kadrov
- administrativno delo: kadrovske evidence in
analize, sistemizacija delovnih mest
- procesni del: postopek rednih letnih pogovorov,
postopek določevanja in ocenjevanja ključnih
delovnih področij, postopek merjenja
uspešnosti

Pričakovanja od razvoja upravljanja
s človeškimi viri
• Pripadnost zavodu in ciljna naravnanost na vseh
ravneh
• Razvoj ključnih nosilcev s poudarkom na:
kompleksni organiziranosti, izobraževanjem,
pridobivanjem in posredovanjem znanja in
vlaganjem v ljudi
• Kultura visoke učinkovitost, strokovne odličnosti,
prijetno delovno okolje
ZASTAVLJENI CILJI =
AMBICIOZNI + URESNIČLJIVI
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HVALA LEPA
ZA POZORNOST
IN
LEP DAN !
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