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Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
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Društvo ekonomistov v zdravstvu

»Procesni in kadrovski management
v zdravstvu«
Obravnavanje procesov in ne zgolj posameznih
opravil in funkcij postaja v zdravstvu vse pomembnejša tema, predvsem zaradi zavedanja
lastnika javnih zavodov in tudi vodilnih v javnih zavodih, da je le jasen proces osnova za večjo kakovost, fleksibilnost, strokovnost in učinkovitost pri delu. Definicija procesa je v teoriji
zelo jasna, vendar pa v zdravstvu temu ni ravno
tako, saj še vedno ne znamo ustrezno povezovati strokovnih in poslovnih procesov in nam je
pojem glavnega procesa še dokaj neznan. Procesi v zdravstvu morajo biti vsekakor obravnavani
enovito, saj strokovni procesi brez poslovnih ne
morejo delovati, hkrati pa vsak strokovni proces
troši vire (resurse), torej potrebuje sredstva in
tako postane stroškovni oziroma prihodkovni
nosilec.
Povod za sistematične aktivnosti na tem področju je opisan v dokumentu z naslovom »Model
vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih
ustanov v Sloveniji«, ki ga je pripravila strokovna skupina Ministrstva za zdravje. V omenjenem dokumentu so dokaj podrobno opisani
cilji akreditacije bolnišnic in prednosti, ki jih
akreditirana bolnišnica pridobi z mednarodno
akreditacijo. Seveda pa moramo v uvodu zaradi
razumevanja poudariti, da ima izraz akreditiranje v zdravstvu popolnoma drug pomen od tistega, ki ga poznamo v gospodarstvu in ga izvaja
Slovenska akreditacija. Akreditacija je sistemski
nadzor nad organizacijami, ki izvajajo certificiranje, zato bi bil izraz certificiranje zdravstvenih
ustanov primernejši.

V letu 2011 si je akreditacija z veliko podporo
in tudi pritiski Ministrstva za zdravje utirala
pot v zdravstvene ustanove, zlasti v bolnišnice.
Velikega odziva ni bilo, zato je vlada na eni svojih sej sprejela odločitev o obvezni akreditaciji
bolnišnic, s pripombo, da bo vsem tistim, ki se
ne bodo akreditirali, odtegnila 0,3 odstotka proračunskih sredstev na letni ravni. Bolnišnice so
imele le prosto izbiro pri odločitvi, po katerem
mednarodnem akreditacijskem sistemu se bodo
akreditirale. V praksi so se pri nas uveljavili naslednji standardi za akreditacijo zdravstvenih
ustanov: AACI – International Accreditation
Standards for Healthcare Organizations, ACI
– Accreditation Canada International, DIAS –
DNV International Accreditation Standard for
Hospitals in JCI – Joint Commission International. Poleg akreditacije si je kar nekaj bolnišnic
in zdravstvenih domov pridobilo certifikat vodenja kakovosti ISO 9001, nekatere bolnišnice
pa so sodelovale tudi v ocenjevanju poslovne
odličnosti za PRSPO, ki ga vsako leto razpiše
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad za meroslovje.
Danes imajo skoraj vse zdravstvene organizacije dokument, ki nosi naziv Poslovnik kakovosti,
v njem pa so opredeljeni vizija, cilji in vrednote organizacije. Poleg tega imajo predstavnika
vodstva za kakovost in komisijo za kakovost. S
pomočjo zunanjih svetovalcev za kakovost so v
svojih dokumentih opredelili množico glavnih
in podpornih procesov ter za vse to porabili kar
zajeten kupček denarja. Sedaj ugotavljamo, da
je sistem kakovosti in varnosti prisoten v dokumentih, ki se letno revidirajo, poznamo notra-
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nje in zunanje presoje akreditacij in certifikatov,
na operativni ravni, tj. pri delu s pacienti, kar
pa neposredni izvajalci zdravstvene oskrbe sistem kakovosti velikokrat čutijo le kot dodatno
breme. Vse bolj je prisotno spoznanje, da se je
sistem kakovosti in varnosti obravnave pacienta
uvajal kot paralelen poslovni sistem z glavnim
poudarkom na dokumentaciji (interni akti, opisi procesov, navodila za delo, dokumentiranje
neželenih dogodkov itd.), ki so jo preverjali presojevalci. S kakovostjo in varnostjo se ukvarjajo
kakovostniki, ki so za to dodatno usposobljeni
in imajo posebne naloge s tega področja (skrb
za dokumentacijo, zbiranje kazalnikov kakovosti itd.).
Na lanski evropski konferenci European Organization for Quality – EOQ v Helsinkih je bil
predstavljen referat »Prihodnost kakovosti: Nič
več vodenja kakovosti«. V referatu je ocenjeno
trenutno stanje (v gospodarstvu), v katerem
se ugotavlja, da je kakovost preveč prepuščena strokovnjakom za kakovost, da je kakovost
»specializirano« področje in da je znanje o kakovosti omejeno na strokovnjake (interne strokovnjake in zunanje svetovalce za kakovost).
Da bi zaščitili področje kakovosti, smo si omislili certifikate, akreditacije, vse to pa zavira naslednji skok (miselni premik) pri razumevanju
kakovosti poslovnega sistema kot celote. Skrb
za kakovost posamezne aktivnosti in poslovnih
procesov je naloga vsakega zaposlenega, predvsem pa osnovna naloga vseh vodij – do glavnega menedžerja. Upravljanje in prenova procesov je strokovno področje, ki zahteva specifična
znanja in veščine.

»Procesni in kadrovski management v zdravstvu«

Obvladovanje procesov znotraj organizacije je
torej potreben pogoj za uspešno poslovanje. Ni
pa zadosten, saj je poslovanje zelo odvisno od
odločitev, ki jih sprejemata naš lastnik Ministrstvo za zdravje (MZ) in pretežni plačnik storitev Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS). Odločitve, ki jih bosta sprejemali ti dve
inštituciji v letu 2017 in v naslednjih letih, bodo
odločilno vplivale na poslovanje in tudi na obstoj javnih zdravstvenih inštitucij. Zato je ključno, da se vsem javnim zdravstvenim zavodom
(JZZ) na jasen in transparenten način predstavijo usmeritve, tako finančne kot sistemske, saj
bomo le tako lahko sledili tem usmeritvam in
korigirali naše notranje delovanje in delovanje
naših procesov.
Upamo, da nam bo s preudarno izbiro predavateljev na našem strokovnem srečanju uspelo
osvetliti, kaj pomeni upravljati poslovne procese
in kako preiti iz toge hierarhične organiziranosti v procesni način poslovanja, kako usposobiti
svoje zaposlene, kako jih spodbujati k temu, da
bo timsko delo teklo brez zapletov, da bodo cilji
organizacije tudi njihovi cilji ter da bodo zaposleni opolnomočeni in bodo tako spoznali, da
tudi oni lahko prispevajo k ugledu ustanove in
zadovoljstvu tako zaposlenih kot tudi pacientov.

Prihodnost kakovosti je v menedžmentu kakovosti, ki se odraža v menedžmentu sistema
vodenja poslovnih procesov, v menedžmentu
nekakovosti in menedžmentu ljudi – njihovem
motiviranju in usposabljanju. Torej nič več paralelnega menedžmenta kakovosti, govorimo
raje o sistemu skladnosti, v katerem mora vsak
poskrbeti, da pri njegovem delu ne prihaja do
neskladnosti, in o potrebi, da ima vsak zaposleni znanje in kompetence, da bo svoje delo opravil kakovostno in tako poskrbel za kakovost celotnega procesa, v katerem sodeluje.
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»Krankenhausmanagement: erfolgreiche
Verknüpfung von Medizin, Betriebswirtschaft
und Qualitätsmanagement«/
Upravljanje bolnišnic:
uspešna povezava zdravstvenih, poslovnih
in kakovostnih procesov
EXKURS: WIE IST DAS
GESUNDHEITSWESEN IN ÖSTERREICH
STRUKTURIERT?
Wie erfolgt die Finanzierung?
In Österreich fallen fast alle Bereiche, die das
Gesundheitswesen betreffen, in die Kompetenz
des Bundes. Ausnahme davon ist das Krankenhauswesen, in dem der Bund nur die Grundgesetzgebungskompetenz hat, Ausführungsgesetzgebung und Sicherstellung von Leistungen
aber bei den neun Bundesländern liegen. Zwischen dem Bund und den Bundesländern
gibt es Vereinbarungen, welche Finanzierung,
Rahmenbedingungen und Organisation des
Gesundheitswesens regeln. Weitere zentrale
Planungsinstrumente sind der Österreichische
Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne (RSG) der Bundesländer.
Sie widmen sich einer sektorenübergreifenden
Ressourcenplanung. Die Grundprinzipien, auf
welchen das österreichische Gesundheitswesen
basiert, sind Solidarität, Selbstverwaltung sowie
Pflichtversicherung. Durch die Sozialversicherung, welche für die Kranken-, Pensions- und
Unfallversicherung zuständig ist und durch 22
Sozialversicherungsträger organisiert wird, ist
der unbeschränkte Zugang zu Gesundheitsleistungen beinahe für die gesamte Bevölke-

RAZPRAVA: KAKO JE STRUKTURIRANO
ZDRAVSTVO V AVSTRIJI?
Kako poteka financiranje?
V Avstriji spadajo skoraj vsa področja, ki zadevajo zdravstvo, pod pristojnost Zveze. Izjema
so le bolnišnice, kjer ima Zveza le pristojnost
osnovne zakonodajalke, izvedbena zakonodaja
in zagotavljanje storitev pa sta v domeni devetih
zveznih dežel. Med Zvezo in zveznimi deželami obstajajo dogovori, ki urejajo financiranje,
okvirne pogoje in organizacijo zdravstva. Nadaljnje osrednje instrumente načrtovanja predstavljata avstrijski strukturni načrt za zdravstvo
in regionalni strukturni načrti zveznih dežel.
Namenjena sta medsektorskemu načrtovanju
sredstev. Osnovna načela, na katerih temelji avstrijsko zdravstvo, so solidarnost, samoupravljanje, pa tudi obvezno zavarovanje. S sistemom
socialne varnosti, ki je pristojno za zdravstveno,
pokojninsko in nezgodno zavarovanje in ki ga
organizira 22 nosilcev socialnih zavarovanj, je
domala celotnemu prebivalstvu omogočen neomejen dostop do zdravstvenih storitev ne glede
na višino vsakokratnih prispevkov. Prispevki
za socialno varnost se obračunavajo za zdravstveno, pokojninsko in nezgodno zavarovanje.
Zdravstvo se financira tako iz naslova prispevkov za socialno varnost, iz deleža davčnih daja-
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rung möglich, unabhängig von der Höhe der
jeweiligen Beitragszahlungen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden für Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung eingehoben. Das
Gesundheitswesen wird neben den Sozialversicherungsbeiträgen auch über Steueranteile
von Bund, Ländern, Gemeinden und private
Kostenbeiträge der Patienten finanziert. Die
geltende gesetzlich verankerte Pflichtversicherung ist grundsätzlich an eine Erwerbstätigkeit
gebunden, für Familienangehörige oder Lebenspartner sind Mitversicherungen möglich.
Zusätzlich gibt es Regelungen für Pensionisten
und Arbeitslose. Der Sozialversicherungsträger
kann vom Versicherten nicht frei gewählt werden, wodurch die Versicherungsträger somit
nicht im Wettbewerb untereinander stehen. Ergänzend zur sozialen Krankenversicherung verfügen ca. 20% der österreichischen Bevölkerung
über eine private freiwillige Vollversicherung,
welche die Kosten in der Sonderklasse öffentlicher Spitäler oder in einer Privatkrankenanstalt
abdeckt. Von diesen Versicherungen werden
Pflege- und Behandlungskosten sowie Arzthonorare übernommen.

tev, ki jih poberejo Zveza, dežele, občine, pa tudi
iz zasebnih dajatev pacientov za kritje stroškov.
Veljavno uzakonjeno obvezno zavarovanje je
načeloma povezano z zaposlitvijo, za svojce ali
partnerje pa je mogoče skleniti tudi sozavarovanja. Dodatno obstaja ureditev za upokojence
in brezposelne. Nosilcev socialnih zavarovanj
zavarovanec ne more izbirati po prosti presoji,
zato nosilci zavarovanj med seboj ne konkurirajo. Poleg socialnega zdravstvenega zavarovanja
pa ima približno 20 % avstrijskega prebivalstva
sklenjeno še zasebno prostovoljno kasko zavarovanje, ki krije stroške v posebnih razredih javnih
bolnišnic ali v zasebnih zdravstvenih ustanovah.
Te zavarovalnice prevzamejo stroške za nego in
zdravljenje, pa tudi honorarje zdravnikov.

Die Verteilung der Finanzmittel wird von den
neun Landesgesundheitsfonds abgewickelt. Der
größte Teil der jährlichen Gesundheitsausgaben fließt in die stationäre Gesundheitsversorgung gefolgt von der ambulanten Versorgung.
Der Bereich außerhalb des Krankenhauswesens
(extramuraler Bereich) wird hauptsächlich über
Sozialversicherungsbeiträge und Selbstbehalte
finanziert, während es im intramuralen Bereich
eine Kostenteilung zwischen Sozialversicherung
und den Bundesländern gibt.

Avstrija ima s svojimi 8,7 milijoni prebivalcev
gosto mrežo zdravstvenih ustanov. Za bolnišnično oskrbo je na voljo 273 bolnišnic s približno 64.000 posteljami. Ambulantna oskrba
poteka v zdravstvenih domovih, opravljajo jo pa
tudi zdravniki s koncesijo in zunanje ambulante.
Kar zadeva financiranje, je mogoče bolnišnice v
Avstriji razdeliti, kot sledi: javne in/ali nepridobitne, torej neprofitne bolnišnice se financirajo
iz naslova že omenjenih deželnih zdravstvenih
skladov. Za te bolnišnice je obvezno v storitve
usmerjeno financiranje zdravstvenih ustanov. [v
nadaljnjem besedilu: nem. kratica: LKF, op. prev.]

Österreich weist mit seinen 8,7 Mio. Einwohnern ein dichtes Netz an medizinischen Versorgungseinrichtungen auf. Für die stationäre
Versorgung stehen 273 Krankenhäuser mit ca.
64.000 Betten zur Verfügung. Die ambulante
Versorgung erfolgt in den Krankenhausambulanzen sowie durch niedergelassene Ärzte und
Ambulatorien im extramuralen Bereich. Hinsichtlich der Finanzierung kann in Österreich
eine Unterteilung der Krankenhäuser vorgenommen werden: öffentliche und/oder gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Krankenhäuser
werden über die bereits erwähnten Landesgesundheitsfonds finanziert. Für diese Kranken10

Porazdelitev finančnih sredstev opravlja devet
deželnih zdravstvenih skladov. Največji delež
letnih izdatkov za zdravstvo se steka v bolnišnično zdravstveno oskrbo, sledi pa ambulantna oskrba. Področje zunaj bolnišnic (eksterno
področje) se v glavnem financira iz naslova prispevkov za socialno varnosti in pacientov, medtem ko si stroške na internem področju delijo
sistem socialne varnosti in zvezne dežele.

Plačilo nadomestila za storitve, ki so predmet
obveznosti socialne zdravstvene zavarovalnice
in jih opravljajo zasebne zdravstvene ustanove,
prav tako poteka po sistemu LKF prek sklada
za financiranje zasebnih zdravstvenih ustanov.
[v nadaljnjem besedilu nem. kratica PRIKRAF,
op. prev.] Slednji črpa sredstva le iz socialnih zavarovanj.
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häuser ist die leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) verpflichtend.
Leistungen, die unter die Leistungspflicht der
sozialen Krankenversicherung fallen und in
Privatkrankenanstalten erbracht werden, werden ebenso nach dem LKF-System über den
Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds
(PRIKRAF) abgegolten. Dieser wird nur aus
Mitteln der Sozialversicherungen gespeist.
Wie funktioniert die Finanzierung mittels
LKF-System?
Die Leistungen im stationären Bereich der
Krankenhäuser in Österreich werden seit 1997
über ein Fallpauschalensystem (leistungsorientierte Diagnosefallgruppen) abgerechnet.
Das heißt, dass ein Krankenhaus pro Patient
einen gewissen Betrag bekommt, der sich aus
der Diagnose und den erbrachten Leistungen
errechnet. Vor der Einführung dieses LKF-Systems wurden die stationären Leistungen der
Krankenhäuser in Österreich über undifferenzierte Tagespauschalen pro Patient (Pflegetagsvergütungssystem) abgegolten, unabhängig davon, was für den Patienten geleistet wurde und
welche Diagnosen gestellt worden sind. Seit
der Implementierung des LKF-Systems gibt es
auf Bundeslandebene festgelegte Budgets, welche den einzelnen Krankenhäusern über einen
LKF-Punkte-basierten Verteilungsschlüssel zugerechnet werden.
Wie werden öffentliche und private
Krankenanstalten finanziert?
Die Mittel der Sozialversicherungen werden
nach festgelegten Schlüsseln auf die einzelnen
Bundesländer bzw. die dort eingerichteten Landesgesundheitsfonds aufgeteilt, welche diese
wiederum an die jeweiligen Krankenhäuser
weitergeben. Öffentliche Krankenhäuser werden hauptsächlich auf diesem Weg finanziert.
Die über LKF-Punkte »erwirtschafteten« Umsätze decken allerdings nicht alle Kosten der
Spitäler. Der verbleibende Betrag wird über die
Betriebsabgangsdeckungen bzw. Steuereinnahmen beglichen.
Bei Privatkrankenanstalten werden 25% des stationären Umsatzes über den PRIKRAF lukriert.
Die Finanzierung erfolgt dabei nach den Regeln des LKF-Systems, analog den öffentlichen
Krankenhäusern. Die übrigen 75% des statio-

Kako deluje financiranje s sistemom LKF?
Storitve na področju bolnišničnega zdravljenja
bolnišnic v Avstriji se od leta 1997 obračunavajo po diagnostičnem pavšalnem sistemu (v
storitve usmerjene diagnostične skupine). To
pomeni, da prejme bolnišnica določen znesek
na posameznega pacienta, ki se izračuna na
podlagi diagnoze in opravljenih storitev. Pred
uvedbo sistema LKF so se plačila nadomestil
za bolnišnične storitve bolnišnic v Avstriji izvajala prek enotnih dnevnih pavšalnih zneskov
na pacienta (sistem dnevnega nadomestila za
oskrbo), in sicer ne glede na to, katere storitve
so bile opravljene za pacienta in katere diagnoze
so bile postavljene. Od uvedbe sistema LKF pa
obstajajo na ravni Zveze določeni proračuni, ki
se dodelijo posameznim bolnišnicam po obračunskem ključu, ki temelji na točkah LKF.
Kako se financirajo javne in zasebne
zdravstvene ustanove?
Sredstva iz naslova socialnih zavarovanj se razdelijo po določenih ključih posameznim zveznim deželam oz. tamkajšnjim vzpostavljenim
deželnim zdravstvenim skladom, ki nato ta
sredstva dodelijo posameznim bolnišnicam.
Javne bolnišnice se v glavnem financirajo na ta
način. Prihodki, »prigospodarjeni« prek točkovnega sistema LKF, seveda ne pokrijejo vseh
stroškov bolnišnic. Preostali znesek se poravna
s prihodki iz naslova nadomestila za primanjkljaje iz rednega poslovanja oz. z davčnimi prihodki.
Pri zasebnih zdravstvenih ustanovah je 25 %
bolnišničnih prihodkov pridobljenih prek sklada PRIKRAF. Pri tem poteka financiranje po
pravilih sistema LKF podobno kot pri javnih
bolnišnicah. Preostalih 75 % bolnišničnih prihodkov (vključno s honorarji zdravnikov) v
zasebnih zdravstvenih ustanovah odpade na zasebna zdravstvena zavarovanja in samoplačnike.
Številne zdravstvene ustanove imajo z zasebnimi zavarovalnicami sklenjene dogovore o neposredni izravnavi, s čimer se pokrijejo stroški
in honorarji za nujno medicinsko bolnišnično
zdravljenje.
Kako se financirajo ustanove za rehabilitacijo?
Financiranje ustanov za rehabilitacijo poteka v
Avstriji po tarifnem sistemu oskrbnega dneva,
ki se spreminja glede na indikacije in jih pokrije
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nären Umsatzes (einschließlich Arzthonorare)
in Privatkrankenanstalten entfallen auf private
Krankenversicherungen und Selbstzahler. Viele
Krankenanstalten haben Direktverrechnungsvereinbarungen mit den Privatversicherungen,
wodurch die Kosten und Honorare medizinisch
notwendiger stationärer Heilbehandlungen abgegolten werden.
Wie werden Rehabilitationseinrichtungen
finanziert?
Die Finanzierung von Reha-Einrichtungen erfolgt in Österreich über einen festgelegten Tagsatz-Tarif, welcher je nach Indikation variiert
und vom jeweils zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen wird. Welcher Versicherungsträger im Einzelfall für die Übernahme
der Kosten zuständig ist hängt von der Art der
Erkrankung ab.
Müssen gewisse Standards
eingehalten werden?
Der ÖSG bildet die bundesweite Grundlage für
die Gesundheitsplanung in Österreich und somit den Rahmen für Detailplanungen auf Ebene der Bundes-länder im RSG. Dieser gilt neben
den öffentlichen in gleicher Weise für private
Krankenanstalten, besonders im Bereich der
Strukturqualitätskriterien sowie der Mindestkriterien für medizinische Leistungserbringung
(festgelegter erbringender Krankenhaustyp und
Mindestfrequenzen für komplexe Leistungen,
Bsp. Carotis-OP). Im Bereich der Rehabilitation
stellen festgelegte medizinische Leistungsprofile
die Basis für die Planung und Umsetzung ärztlicher, pflegerischer und therapeutischer Maßnahmen dar und sind Mindestleistungsanforderungen in Bezug auf personelle Ausstattung
und Therapieminuten, welche den Patienten im
Zuge ihrer Rehabilitation zur Verfügung gestellt
werden müssen.
Die finanzierenden Stellen führen in regelmäßigen Abständen Kontrollen und Visitationen
durch um das Einhalten der vorgegebenen Kriterien zu überprüfen und sicherzustellen.
Hier gilt: »Wer bezahlt bestimmt und überprüft
die verpflichtenden Standards«
Einführung Qualitätsmanagement-System
Die Einführung eines strukturierten Qualitätsmanagement-Systems (QM-Systems) in österreichischen Gesundheitseinrichtungen erlangt
12

vsakokrat pristojni nosilec socialnega zavarovanja. Kateri nosilec zavarovanja je v posameznem
primeru pristojen za prevzem stroškov, je odvisno od vrste obolenja.
Ali je treba spoštovati določene standarde?
Avstrijski strukturni načrt za zdravstvo nudi
podlago za načrtovanje zdravstva v Avstriji na
zvezni ravni in s tem okvir za podrobno načrtovanje na ravni zveznih dežel v regionalnem
strukturnem načrtu za zdravstvo. Ta velja v isti
meri tako za javne kot tudi za zasebne zdravstvene ustanove, zlasti na področju strukturnih
kakovostnih meril kot tudi minimalnih meril za
opravljanje zdravstvenih storitev (določena vrsta bolnišnice, ki opravlja storitev in najmanjša
pogostnost za zapletene storitve, denimo operacija vratne žile arterije carotis). Na področju rehabilitacije predstavljajo določeni profili zdravstvenih storitev podlago za načrtovanje in izvajanje zdravniških, negovalnih in terapevtskih
ukrepov in minimalne zahteve za storitve glede
na število kadrov in terapevtske minute, ki morajo biti na voljo pacientom v času rehabilitacije.
Finančne službe izvajajo reden periodični nadzor in obiske, da bi preverile in zagotovile spoštovanje zahtevanih meril.
Tu velja: „Kdo plača, določa in preverja zavezujoče standarde.“
Uvedba sistema vodenja kakovosti
Uvedba strukturiranega sistema za vodenje kakovosti v avstrijskih zdravstvenih ustanovah
ima vse večji pomen, nenazadnje tudi zaradi
zavezujočih storitvenih profilov in zakonskih
predpisov po vsej Avstriji. Čeprav uvedba sistema za vodenje kakovosti v Avstriji zdaj (še) ni
zakonsko obvezna, pa je skupina Humanomed
že nekaj let zavezana kakovostnemu delu.
Celotna skupina HIMANOMED,
certificirana po standardu ISO
Da bi tudi v prihodnje ostajali konkurenčni ter
bili kos vedno večjim zahtevam na področju
zdravstva, se je skupina Humanomed odločila
za postopno uvedbo strukturiranega vodenja
kakovosti v lastnih poslovnih enotah, ki vsebuje
elemente strukturne in procesne kakovosti, pa
tudi kakovosti rezultatov.
Humanomed Consult je bilo kot podjetje za vodenje in upravljanje že leta 2006 certificirano po
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zunehmende Bedeutung, nicht zuletzt durch
die österreichweit verbindlichen Leistungsprofile und gesetzlichen Auflagen. Auch wenn die
Einführung eines QM-Systems in Österreich
derzeit (noch) nicht gesetzlich verpflichtend ist,
hat sich die Humanomed Gruppe bereits seit
vielen Jahren der Qualitätsarbeit verschrieben.
Gesamte HUMANOMED Gruppe
ISO zertifiziert
Um auch künftig wettbewerbsfähig zu sein sowie den immer komplexer werdenden Anforderungen im Gesundheitswesen zu entsprechen,
hat sich die Humanomed dazu entschieden,
nach und nach in den eigenen Betrieben ein
strukturiertes Qualitätsmanagement einzuführen, welches die Elemente der Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität beinhaltet.
Die Humanomed Consult als Managementunternehmen wurde bereits im Jahr 2006 nach
DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Mit flächendeckender Zertifizierung des Kur- und Rehabilitation Zentrum Althofen im Jahr 2013, konnte
die Humanomed ihre Vorreiterrolle im österreichischen Gesundheitswesen erfolgreich verteidigen. Die entwickelten Projektstrukturen
wurden in Folge für die Zertifizierungen der
Privatklinik Villach (152 Betten) im Jahr 2015
und der Privatklinik Maria Hilf (160 Betten) im
Jahr 2016 erfolgreich genutzt.
Erwartungen an ein QM-System: welche
Vorteile hat es den Humanomed Betrieben
gebracht?
Mit der Einführung des QM-Systems wurde
das Ziel verfolgt, einen IST-Stand der medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und verwaltungstechnischen Arbeitsabläufe darzustellen und deren Transparenz, Nachvollziehbarkeit
und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Der Fokus
war auf den prozess- und kunden-/patientenorientierten Ansatz sowie die Standardisierung der
Arbeitsabläufe und Vorgehensweisen gerichtet.
Die Betriebe haben von einigen Vorteilen profitiert: einheitlich standardisierte Arbeitsabläufe,
optimierte Schnittstellenregelung, Transparenz
und Wissensweitergabe, standardisierte Vorgehensweise bei risikobehafteten Abläufen, Qualitätssteigerung, Sicherheit durch Information,
Wettbewerbsvorteil etc.

standardu DIN EN ISO 9001. S celovito certifikacijo vseh področij zdravilišča in rehabilitacijskega središča Althofen leta 2013 je podjetju
Humanomed uspelo uspešno upravičiti svojo
pionirsko vlogo na področju avstrijskega zdravstva. Razvite projektne strukture so bile nato
uspešno uporabljene za certificiranja zasebne
klinike v Beljaku (152 postelj) v letu 2015 in
zasebne klinike Maria Hilf (160 postelj) v letu
2016.
Pričakovanja v zvezi s sistemom za vodenje
kakovosti: katere prednosti je prinesel
poslovnim enotam podjetja Humanomed?
Z uvedbo sistema za vodenje kakovosti smo zasledovali cilj predstaviti dejansko stanje zdravstvenih, negovalnih, terapevtskih in upravno-tehničnih delovnih procesov in zagotoviti
njihovo preglednost, sledljivost in trajnost. Poudarek je ležal na pristopu, usmerjenem v procese in stranke/paciente, pa tudi v standardizacijo delovnih procesov.
Poslovne enote so beležile lastne koristi: enotno standardizirani delovni postopki, optimirana ureditev veznih področij, preglednost in
podajanje znanja, standardizirani postopki pri
tveganih procesih, dvig kakovosti, varnost zaradi informacij, konkurenčna prednost itd.
Kako lahko poteka postopek uvedbe?
Uvedba sistema za zagotavljanje kakovosti je
bila izvedena v okviru enega projekta. Cilj čim
bolj pragmatične, nebirokratske in v zaposlene
usmerjene uvedbe v obdobju poldrugega leta je
bil lahko uresničen z opredeljenimi in usklajenimi projektnimi strukturami in v štirih projektnih fazah.
Najvišja prednostna naloga je bila nemoteče tekoče poslovanje klinike kljub uvedbi projekta!
Kako je bilo mogoče uresničiti čim bolj
pragmatično, v zaposlene usmerjeno &
nebirokratsko uvedbo?
Čim bolj pragmatičen – pozitivna pritegnitev zaposlenih k projektu ISO je bila nujna za
prenos zahtev standarda večinoma v prakso.
Prikaz prednosti in primerov iz prakse kliničnega vsakdanjika so med drugim privedli do
»Eureka!«-spoznanj. Tudi spoznanje, da (zapletena) priprava dokumentov za vodenje kakovosti (med drugim poteki procesov, standardizirani delovni koraki, opis delovnih mest itd.) ni
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Wie kann die Vorgehensweise
der Einführung erfolgen?
Die Einführung des QM-Systems wurde im
Rahmen eines Projektes durchgeführt. Das Ziel,
eine praxisnahe, unbürokratische und mitarbeiterorientierte Einführung - in einem Zeitraum
von 1,5 Jahren - konnte mit definierten und abgestimmten Projektstrukturen und in vier Projektphasen, realisiert werden.
Oberste Priorität war es, den laufenden Klinikbetrieb trotz Projekteinführung nicht zu stören!
Wie war eine praxisnahe,
mitarbeiterorientierte & unbürokratische
Einführung möglich?
praxisnah – um die Mitarbeiter positiv auf das
ISO-Projekt einzustimmen, war es notwendig,
die Normanforderungen weitestgehend in die
Praxis zu übersetzen. Das Aufzeigen von Vorteilen und praxisorientierten Beispielen aus dem
Klinikalltag haben u.a. zu »Aha«-Erlebnissen
geführt. Auch die Einsicht, dass die (aufwändige) Erstellung der QM-Dokumente (u.a. Prozessabläufe, standardisierte Arbeitsschritte, Arbeitsplatzbeschreibung etc.) nicht für die Norm
selbst, sondern als Vorteil für die jeweilige Abteilung, durchgeführt wird und bspw. eine Erleichterung/Hilfestellung in der Durchführung
der Arbeitsabläufe darstellt, war nicht von Anfang an bei allen Mitarbeitern vorhanden. Die
Durchführung und Optimierung der Ablaufbeschreibungen hatte zum Ziel, die Routinetätigkeiten zu standardisieren. Ist dies der Fall, ist
man für das Unvorhergesehene gerüstet!
mitarbeiterorientiert - für die Umsetzung der
Normanforderungen waren die Inputs der Mitarbeiter Voraussetzung. Die Mitarbeiter in den
einzelnen Abteilungen sind die Experten, welche über umfassendes (fachliches) Know-How
verfügen!
Die Erarbeitung der QM-Inhalte bzw. die Beschreibung der (abteilungsspezifischen) Prozessabläufe wäre ohne Beitrag der Mitarbeiter nicht
möglich gewesen. Seitens des QM-Teams hat es
keine inhaltlichen Vorgaben bei der Erstellung
von Prozessabläufen in den Abteilungen gegeben. Die Mitarbeiter waren aufgefordert, bei den
Prozess- und Ablaufbeschreibungen sowie der
Erstellung von QM-Dokumenten (Standards,
Formulare) mitzuwirken. Diese Vorgehensweise
14

namenjena samemu standardu, temveč se izvaja
kot prednost za vsak oddelek in pomeni denimo lažjo izvedbo/pomoč pri izvajanju delovnih
procesov, ni bilo prisotno pri vseh zaposlenih
že na začetku. Cilj izvajanja in optimizacije opisanih procesov je bila standardizacija rutinskih
dejavnosti. V takih primerih smo oboroženi in
pripravljeni na nepredvidene situacije!
V sodelavce usmerjen – za izvajanje zahtev
standarda so bili predpogoj prispevki zaposlenih. Sodelavci v posameznih oddelkih so strokovnjaki z obširnim (strokovnim) znanjem!
Izdelava vsebin vodenja kakovosti oz. opis potekov procesov (značilnih za posamezne oddelke)
brez prispevkov zaposlenih ne bi bila mogoča.
Ekipa za vodenje kakovosti ni podala nobenih
vsebinskih zahtev pri izdelavi potekov procesov
v oddelkih. Zaposleni so bili pozvani k sodelovanju pri opisih procesov in potekov, pa tudi
pri izdelavi dokumentov za vodenje kakovosti
(standardi, obrazci). Ta način dela je zaposlenim
omogočil »svobodno oblikovanje« pri vsebinski
izdelavi. S tem je bilo mogoče zagotoviti, da se
zaposleni ponovno znajdejo v potekih procesov
in si ves čas prizadevajo za to, da pri slednjih
vselej preverjajo njihovo izvedljivost ter jih po
potrebi optimirajo.
Nebirokratski z »orgavision« – elektronski dokumentacijski sistem „orgavision“ je omogočil
predstavitev uvedenega sistema za vodenje kakovosti na jasen, pregleden in sledljiv način (Kaj
počnemo? Kako to počnemo?), pa tudi iskanje
pomembnih informacij hitro in preprosto s klikom miške. Vse komponente, ki so pomembne
za organizacijo podjetja, so povezane v mreži
»orgavision«.
»orgavision« – pregleden referenčni vir, ki ga lahko vsi zaposleni kadar koli prikličejo.
Kaj storiti za uspešen začetek projekta?
Za zagotavljanje uspešnega začetka projekta
je bila najpomembnejša motivacija zaposlenih! Kajti vsak sistem za vodenje kakovosti je
samo toliko dober, koliko so dobri udeleženi
zaposleni. Na začetku kakovostnega dela je bilo
od sodelavcev pogosto slišati vprašanja, kot so
»Čemu vse skupaj?«, »Saj je tudi do zdaj delovalo«, pa tudi izjave kot »Pri tem zagotovo ne bom
sodeloval/a!«
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hat den Mitarbeitern »freie Gestaltung« bei der
inhaltlichen Erarbeitung ermöglicht. Dadurch
konnte auch sichergestellt werden, dass sich die
Mitarbeiter in den Prozessabläufen wiederfinden und stets daran interessiert sind, diese kontinuierlich auf Ausführbarkeit zu überprüfen
und ggf. zu optimieren.
unbürokratisch mit »orgavision« – das elektronische Dokumentationssystem »orgavision«
machte es möglich, das eingeführte Qualitätsmanagement-System übersichtlich, transparent
und nachvollziehbar darzustellen (Was machen
wir? Wie machen wir es?) sowie wichtige Informationen schnell und einfach per Mausklick zu
finden. Alle Komponenten, welche für die Organisation eines Unternehmens wichtig sind,
sind in »orgavision« vernetzt.
»orgavision« - ein transparentes Nachschlagewerk; jederzeit für alle Mitarbeiter abrufbar!
Was tun für einen erfolgreichen Projektstart?
Das Wichtigste, um einen erfolgreichen Projektstart sicherzustellen, war die Mitarbeitermotivation! Denn ein Qualitätsmanagement-System
ist nur so gut wie die beteiligten Mitarbeiter.
Am Beginn der Qualitätsarbeit sind oft Fragen
wie bspw.: »Wozu das Ganze?«, Es hat ja bisher
auch funktioniert »bis hin zu Aussagen wie Da
mache ich sicher nicht mit!« von den Mitarbeitern geäußert worden.
Dabei war es für das QualitätsmanagementTeam die wesentlichste Herausforderung, diese Skepsis und Vorbehalte in Interesse und
Kommitment umzuwandeln. Ein wesentlicher
Erfolgsfaktor war es, alle Mitarbeiter aller Berufsgruppen, über die geplante QM-Arbeit zu
informieren und Ihnen die Vorteile eines QMSystems aufzuzeigen! Jene Vorteile, die sich positiv auf die bestehenden Arbeitsabläufe in ihrem Arbeitsbereich auswirken und in weiterer
Folge zu einer Optimierung führen können.
Das ISO-Projekt soll erfolgreich starten – die
Internen Kommunikationsstrukturen müssen
funktionieren!
Vor Projektbeginn hat es für alle Mitarbeiter
eine »Kick-off-Veranstaltung« gegeben; diese Veranstaltung hat sich in den Humanomed
Betrieben bewährt. Ziel dabei war es, ihnen die
Motivation zur Zertifizierung und Vorteile des
Systems für ihren Arbeitsbereich von Seiten der

Največji izziv, s katerim se je spopadla ekipa
za vodenje kakovosti pri tem, je bil preobraziti
to skepso in zadržke v zanimanje in zavzetost.
Pomemben dejavnik uspeha je bila seznanitev
vseh zaposlenih vseh poklicnih skupin z načrtovanim delom vodenja kakovosti in prikaz prednosti sistema za vodenje kakovosti! Tiste prednosti, ki pozitivno vplivajo na obstoječ potek
dela na njihovem delovnem področju in lahko v
nadaljevanju pripeljejo do optimizacije.
Projekt ISO se mora začeti uspešno – interne
komunikacijske strukture morajo delovati!
Pred začetkom projekta je bila za vse zaposlene organizirana »uvodna prireditev«, ki se je v
poslovnih enotah podjetja Humanomed izkazala kot dobra praksa. Cilj te prireditve je bil
zaposlenim vliti motivacijo za certifikacijo, jim
približati/posredovati prednosti sistema za njihovo delovno področje skozi prizmo poslovodstva in jih seznaniti s projektnimi strukturami
(časovnica, projektne faze, odgovorni itd.) ter
potekom.
Tudi med celotnim trajanjem projekta je bilo
pomembno zaposlene seznaniti s tekočimi projektnimi koraki (npr. na oglasni deski, z okrožnicami). Tako je lahko bil vsak zaposleni takoj
seznanjen z mejniki projekta vodenja kakovosti.
In nadaljnji nujni dejavniki uspeha?
Le od zaposlenih, ki so seznanjeni s ciljem in
postopkom zasledovanja cilja – »Kam vodi
pot?«, »Kaj želimo skupaj doseči?«, lahko pričakujemo tudi dejavno sodelovanje.
Vsebinsko pojasnilo, za kaj dejansko gre – v
okviru posameznih tematskih delavnic so bile te
»vsebine ISO« pripravljene na razumljiv način
in zaposlenim približane na podlagi praktičnih
primerov in predlogov za izvedbo.
Usposabljanje za presojo odpravljajo strah
– izdelane vsebine na delavnicah so bile nato
v posameznih oddelkih simulirane v obliki
„usposabljanj za presojo“. Cilj slednjih je bil pri
zaposlenih na ta način odpraviti bojazen oz.
strah pred »pravo« certifikacijsko presojo in jih
s pomočjo vprašanj pripraviti nanjo.
Vlivanje motivacije pred zunanjo certifikacijo
– zaposleni so bili povabljeni na informativno in
zaključno prireditev, kjer so bili deležni »končne spodbude«. Poslovodstvo in ekipa za vodenje
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Geschäftsführung näherzubringen/zu vermitteln sowie über die Projektstrukturen (Zeitplan,
Projektphasen, Verantwortliche etc.) und Vorgehensweise zu informieren.

kakovosti so se zaposlenim zahvalili za dosedanje delo in jih motivirali za naslednjo fazo pred
certifikacijo. Sporočilo »Skupaj nam bo uspelo«
je pri tem predstavljalo pomemben dejavnik.

Auch während der gesamten Projektdauer war
es wichtig, den Mitarbeitern die laufenden Projektschritte (bspw. durch Informationsboards/schreiben) zu kommunizieren. Dadurch konnte
jeder Mitarbeiter zeitnah über die Meilensteine
des QM-Projektes informiert werden.

Izkazati spoštovanje – med trajanjem projekta
je bilo z majhnimi pozornostmi pomembno izkazati spoštovanje zaposlenim in njihovi vključenosti v delo vodenja kakovosti.

Weitere notwendige Erfolgsfaktoren?
Nur wenn die Mitarbeiter über das Ziel und die
Vorgehensweise zur Zielerreichung – »Wohin
geht der Weg?«, »Was möchten wir gemeinsam
erreichen?« - informiert sind, kann auch ein aktives Mitwirken ihrerseits erwartet werden.
Inhaltliche Erklärung, worum es eigentlich geht
– im Rahmen von einzelnen Themen-Workshops, wurden diese „ISO-Inhalte“ verständlich
aufbereitet und anhand von Praxisbeispielen
und Vorschlägen zur Umsetzung, nähergebracht.
Audit-Trainings nehmen Ängste – die erarbeitenden Inhalte der Workshops, wurden in
Folge von »Audit-Trainings«, in den einzelnen
Abteilungen, durchgespielt. Ziel war es, den
Mitarbeitern auf diesem Wege die Scheu bzw.
die »Prüfungsangst« vor dem »echten« Zertifizierungsaudit zu nehmen und sie anhand von
Fragestellungen auf das Audit vorzubereiten.
Motivations-Kick vor externer Zertifizierung –
alle Mitarbeiter wurden zur Informations- bzw.
Abschlussveranstaltung »Kick-Out« eingeladen.
Die Geschäftsführung und das QM-Team haben den Mitarbeitern für den bisher geleisteten
Einsatz gedankt und motivierten für die letzte Phase vor der Zertifizierung. Die Botschaft
»Wir schaffen das gemeinsam« war dabei ein
wichtiger Faktor.
Wertschätzung zeigen – während der Projektdauer war es wichtig, die Wertschätzung für die
Mitarbeiter und deren Engagement in der QMArbeit, in kleinen Aufmerksamkeiten (vom
ISO-Traubenzucker bis zu ISO-Buttons) zu zeigen.
Nach erfolgreicher Zertifizierung wurde ein
ISO-Fest für die Mitarbeiter ausgerichtet. »Wir
haben es geschafft« - ein Grund zum Feiern.
16

Po uspešni certifikaciji je bila za zaposlene organizirana zabava ISO. »Uspelo nam je« – razlog
za praznovanje.
Kdo je za kaj odgovoren?
Za pozitivno izvajanje projekta ISO je bila na
začetku projekta nujna jasna opredelitev opisov
vlog, pa tudi razmejitev področij nalog posameznih odgovornih. Izvajanje dejavnosti na področju vodenja kakovosti je potekalo v tesnem
sodelovanju dveh projektnih struktur: strateške
organizacije in operativnega izvajanja.
Strateška organizacija (projekt/ekipa za vodenje kakovosti) je bila odgovorna za načrtovanje
in usmerjanje izvajanih dejavnosti vodenja kakovosti v skladu s standardi. Izvajanje je sproti
nadzorovala projektna ekipa, ki je zaposlenim v
celotnem trajanju projekta stala ob strani z nasveti in jih spremljala. Glavna naloga ekipe je
bila motivirati zaposlene in jim nuditi individualno podporo ter mentorstvo.
Dodatno je uvedbo podprl zunanji svetovalec
z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju zdravstva. Vse dejavnosti je usklajevala
projektna ekipa.
Za zagotavljanje izvajanja – v nadaljevanju
ohranjanja in nadaljnjega razvoja – dejavnosti
vodenja kakovosti, ki jih je načrtovala ekipa za
vodenje kakovosti, so bili imenovani odgovorni
iz posameznih oddelkov. Tako se je vzpostavila
vloga »moderatorja za vodenje kakovosti«. Večinoma so to vlogo izvajala posamezna vodstva
oddelkov, zastopane pa so bile vse poklicne skupine/vsi oddelki. Moderatorji so bili pomembni
oblikovalci oz. pomembno vezno področje med
ekipo za vodenje kakovosti in zaposlenimi v oddelkih.
Operativno izvajanje, tj. moderatorji so bili odgovorni za skupno pripravo in izvajanje nalog,
zadanih na delavnicah. Skupaj z zaposlenimi!
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Wer ist für was verantwortlich?
Zur positiven Durchführung des ISO-Projektes
war zu Projektbeginn eine klare Definition der
Rollenbezeichnungen sowie die Abgrenzung
der Aufgabenbereiche, der einzelnen Verantwortlichen, notwendig. Die Umsetzung der
Qualitätsmanagement-Aktivitäten erfolgte in
intensiver Zusammenarbeit zweier Projektstrukturen: Strategische Organisation und Operative Umsetzung.
Die strategische Organisation (Projekt-/QMTeam) war für die Planung und Steuerung der
durchzuführenden QM-Aktivitäten lt. Normenkonformität verantwortlich. Die Umsetzung
wurde durch das Projektteam, das während der
gesamten Projektdauer den Mitarbeitern beratend und begleitend zur Seite stand, laufend
überwacht. Hauptaufgabe des Teams war das
Motivieren und individuelle Unterstützen sowie
das Coachen der Mitarbeiter.
Zusätzlich wurde die Einführung von einem externen Berater, mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung im Gesundheitswesen, unterstützt. Die
Gesamtaktivitäten wurden vom Projektteam
koordiniert.
Zur Sicherstellung der Umsetzung – in weiterer Folge der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung – der vom QM-Team geplanten
QM-Aktivitäten, wurden Verantwortliche aus
den einzelnen Abteilungen ernannt. Die Rolle
des »QM-Moderators« war geboren. Großteils
wurde diese Rolle von den jeweiligen Abteilungsleitungen ausgeführt; alle Berufsgruppen/
Abteilungen waren dadurch vertreten. Die Moderatoren waren wichtige Multiplikatoren bzw.
die Schnittstelle zwischen QM-Team und den
Mitarbeitern in den Abteilungen.
Die Operative Umsetzung, d.h. die Moderatoren waren für die gemeinsame Erarbeitung und
Umsetzung der To Do’s aus den Workshops verantwortlich. Gemeinsam mit den Mitarbeitern!
Wer ist für Qualität verantwortlich?
ALLE Mitarbeiter sind für Qualität verantwortlich!
Ein lebendiges Qualitätsmanagement gelingt
nur, wenn sowohl die Führung als auch alle Mitarbeiter bei der aktiven Umsetzung und Weiterentwicklung mitwirken. Diese Herausforderung

Kdo je odgovoren za kakovost?
Za kakovost so odgovorni VSI zaposleni!
Živo vodenje kakovosti je uspešno le, če tako
vodstvo kot tudi sodelavci sodelujejo pri dejavnem izvajanju in nadaljnjem razvoju. Ta izziv se
je skrival v pazljivem obravnavanju individualnih potreb zaposlenih.
Kaj so bile ovire pri uvedbi?
Poseben izziv: Jezik ISO – pojmi močno v industrijo usmerjenega jezika ISO mnogim zaposlenim niso bili znani in so bili zanje težje razumljivi. Za lažje razumevanje oz. v pomoč so
bili za zaposlene pripravljeni praktični primeri
in prevodi s področja zdravja.
Parcialno oddelčno razmišljanje in vodenje
veznih področij – na začetku projekta je bilo
močno občutiti parcialno oddelčno razmišljanje z različnimi hierarhijami. Tudi pogled onstran meja lastnega oddelka je bil prisoten le v
posameznih primerih. S procesnim razmišljanjem sistema za vodenje kakovosti je bilo vsekakor nujno med drugim načeti tudi tematiko
veznih področij. Medsebojno razumevanje kot
tudi spoštovanje dejavnosti drugih oddelkov sta
s tem občutno narasla.
Nenehna motivacija zaposlenih – na začetku
projekta je zaradi negotovosti glede novih nalog,
pravočasne priprave dokumentacije, časovnega
pritiska in pritiska v zvezi z uspešnostjo prihajalo do čustvenih odzivov. Opraviti je bilo treba
številne osebne razgovore, kjer so bila podana
pojasnila, zaposlenim pa so vlili motivacijo.
Po certifikaciji pomeni pred certifikacijo:
katere izzive prinaša uveden sistem za vodenje
kakovosti?
Po uspešni certifikaciji je bilo pogosto slišati
vprašanja: »Kako naprej?«
»Kako bodo kakovost izvajali zaposleni in vodstvo pri vsakdanjem delu?«. Po uspešni zunanji
presoji stojijo pri številnih zaposlenih praktične
naloge v ospredju, delo v zvezi z vodenjem kakovosti pa kmalu zastane. Glavni cilj za čas po
uspešni certifikaciji sta bila vključitev procesa
nenehnih izboljšav v klinični vsakdanjik in njegov nadaljnji razvoj.
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ist im feinfühligen Umgang mit den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter gelegen.
Welche Stolpersteine hat es bei der
Einführung gegeben?
Besondere Herausforderung: ISO Sprache – die
stark an der Industrie ausgerichtete ISO-Sprache war für viele Mitarbeiter von den Begrifflichkeiten nicht bekannt und schwer nachvollziehbar. Zum leichteren Verständnis bzw. zur
Hilfestellung wurden praxisnahe Beispielen und
gesundheitsspezifischen Übersetzungen für die
Mitarbeiter erarbeitet.
Abteilungsdenken und Schnittstellenmanagement – starkes Abteilungsdenken mit unterschiedlichen Hierarchien waren zu Projektbeginn spürbar. Auch der Blick über die Grenzen
der eigenen Abteilung war nur vereinzelt vorhanden. Durch das Prozessdenken des QM-Systems war es jedoch notwendig, sich u.a. mit der
Schnittstellenthematik auseinander zu setzen.
Das gegenseitige Verständnis sowie die Wertschätzung für die Tätigkeit der anderen Abteilungen sind dadurch enorm gewachsen.
Laufende Motivation der Mitarbeiter – zu Projektbeginn ist es aufgrund von Unsicherheiten
über die neuen Aufgabenstellungen, termingerechter Erarbeitung von Unterlagen, Zeit- und
Leistungsdruck zu emotionalen Reaktionen gekommen. Viele persönliche, motivierende und
klärende Gespräche waren notwendig.
Nach der Zertifizierung ist vor der
Zertifizierung: Welche Herausforderung
bringt ein eingeführtes Qualitätsman
agement-System?
Nach erfolgreicher Zertifizierung stellten sich
häufig die Fragen: »Wie geht es weiter?« »Wie
wird Qualität in der täglichen Praxis von Management und Mitarbeitern gelebt?«. Nach einem erfolgreichen externen Audit stehen bei
vielen Mitarbeitern die täglich praktischen Aufgaben im Vordergrund und die QM-Arbeit fällt
nach kurzer Zeit in einen Dornröschenschlaf.
Hauptziel für die Zeit nach erfolgreicher Zertifizierung war es, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Klinikalltag zu integrieren
und weiterzuentwickeln.
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Napotki in priporočila iz poročila o zunanji presoji predstavljajo pri tem podlago za nadaljnje
letno načrtovanje oz. dejavnosti vodenja kakovosti. Te opombe so natančno analizirali poslovodstvo, kadrovsko vodstvo in ekipa za zagotavljanje kakovosti in jih opremili z ukrepi. Za
izvajanje teh opredeljenih ukrepov so odgovorni
vsakokratni moderatorji za vodenje kakovosti
oz. vodje oddelkov skupaj z zaposlenimi.
Kaj je potrebno za trajno kakovostno delo?
Kako lahko zagotavljamo proces
nenehnih izboljšav?
Po eni strani je zgledno vedenje vodstva odločilnega pomena za uspeh trajnostnega kakovostnega dela v podjetju. Vodstvena raven je to
zavedanje dokazalo z udeležbo pri letnem izvajanju notranje oddelčne presoje, pri izvajanju
pregleda in odobritve vseh za vodenje kakovosti
pomembnih dokumentov kot tudi z delujočimi
notranjimi komunikacijskimi strukturami.
Po drugi strani pa je za ohranjanje dela na področju vodenja kakovosti odločilen osebni stik
med ekipo za vodenje kakovosti in odgovornimi/zaposlenimi. Izmenjava informacij prek
letnega načrta vodenja kakovosti, vključno z
ukrepi in dejavnostmi za izvajanje in s posredovanjem informacij o novostih iz sveta vodenja
kakovosti so pri tem v središču. Tudi po certifikaciji so odgovorni za vodenje kakovosti in
sodelavci odgovorni za ohranjanje in nadaljnji
razvoj uspešno uvedenega sistema za vodenje
kakovosti.
Proces nenehnih izboljšav je tako zagotovljen,
pojem kakovosti pa postane stalni spremljevalec
kliničnega vsakdanjika.
Ali lahko pacienti ocenjujejo kakovost?
Povratne informacije pacientov so podlaga za
izvajanje organizacijskih, kadrovskih in tehničnih izboljšav. S pomočjo periodičnih anketiranj
pacientov se zagotavljata evidentiranje in analiza zadovoljstva strank, po potrebi pa se vpeljejo
ustrezni korektivni in preventivni ukrepi.
Natančen postopek je standardiziran in skupaj
s potrebnimi dokumenti za izvajanje (med drugim navodila za enotno izvajanje, vprašalniki,
rezultati vrednotenj) shranjen v sistemu »orgavision«.
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Die Hinweise und Empfehlungen des externen
Auditberichts stellen dabei die Basis für die weitere jährliche QM-Planung bzw. die QM-Aktivitäten dar. Diese Anmerkungen werden ausführlich zwischen Geschäftsführung, Kollegialer
Führung und dem QM-Team analysiert und
mit Maßnahmen versehen. Für die Umsetzung
dieser definierten Maßnahmen, zeichnen die
jeweiligen QM-Moderatoren bzw. Abteilungsleitungen, gemeinsam mit den Mitarbeitern,
verantwortlich.
Was ist für eine dauerhafte Qualitätsarbeit notwendig? Wie kann der kontinuierliche Verbesserungsprozess sichergestellt werden?
Einerseits war das Vorbildverhalten der Führung maßgebend für das Gelingen einer dauerhaften Qualitätsarbeit in einem Unternehmen.
Die Leitungsebene zeigte dieses Bewusstsein
bspw. durch die Teilnahme an der jährlichen
Durchführung der Internen Abteilungsaudits,
der Prüfung und Freigabe aller QM relevanten
Dokumente sowie der funktionierenden internen Kommunikationsstrukturen.
Andererseits ist für das Aufrechterhalten der
QM-Arbeit der persönliche Kontakt zwischen
dem QM-Team und den Verantwortlichen/
Mitarbeitern ausschlaggebend. Der Informationsaustausch über den QM-Jahresplan inkl.
Maßnahmen und Aktivitäten zur Umsetzung
sowie die Informationsweiterleitung über Aktuelles aus der »QM-Welt«, stehen dabei im
Mittelpunkt. Auch nach der Zertifizierung sind
die QM-Verantwortlichen und Mitarbeiter für
die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung
des erfolgreich eingeführten QM-Systems verantwortlich.
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist
dadurch sichergestellt und »Qualität« wird zu
einem ständigen Begleiter im Klinikalltag.
Können die Patienten die Qualität bewerten?
Die Patientenfeedbacks dienen als Grundlage
der Durchführung von organisatorischen, personellen und technischen Verbesserungen. Mit
Hilfe einer regelmäßigen Patientenbefragung
wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit erfasst sowie analysiert wird und bei Bedarf
entsprechende Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen eingeleitet werden.

Ključ do uspeha zagotavlja kombinacija:
standardiziran sistem za vodenje kakovosti v
povezavi s pametno programsko opremo!
Ker postopki v kliničnem vsakdanjiku ne potekajo ob točno določenem času in ker prihaja do
nepredvidenih situacij, je predpogoj za gladek
potek standardizacija rutinskih dejavnosti skupaj z delujočo programsko opremo.
ebody lahko priskoči na pomoč;
ebody je sinonim za zanesljivost!
ebody je spletna rešitev, ki povezuje področja
medicine, nege in upravljanja v skupno mrežo
in katere cilj je olajšati vsakdanje delo. Poleg optimizacije posameznih procesov zdravljenja se
na točkah oskrbe dvigne kakovost, izboljša sledljivost in učinkovitost.
ebody je kot novo spletno rešitev bolnišničnega
informacijskega sistema razvilo podjetje Humanomed IT-Solutions GmbH (razvijalec programske opreme za zdravstvene ustanove že več
kot 20 let), ki je usmerjena v potrebe podjetij
Humanomed in njihovih zaposlenih.
Operativni proces v bolnišnici: Kako poteka
povezava medicine, poslovne ekonomike &
vodenja kakovosti?
Pri izvajanju v paciente usmerjenih potekov
procesov je pojem kakovosti pomemben spremljevalec, ki ga ne gre več odmisliti. Za poslovno gospodarno vodenje podjetja pa sam pojem
kakovosti še ni dovolj.
Bolnišnice spadajo glede na vrsto svojih operativnih storitev v storitveni sektor. Operativni
proces pri tem izhaja iz součinkovanja operativnih vhodnih dejavnikov (delo, material, oprema), človeškega dejavnika pacienta kot prejemnika storitve, čigar ekvivalent v proizvodnem
obratu je izdelek, pa tudi rezultatov. Primarni
rezultat v bolnišnici predstavlja pozitiven vpliv
na zdravstveno stanje pacienta z višjo kakovostjo. Vsled težje merljivosti te storitve je treba
upoštevati tudi sekundarni rezultat bolnišnice,
da bi omogočili poslovno gospodarno vodenje. Ta sekundarni rezultat zajema v prvi vrsti
število pacientov, število dni hospitalizacije in
opravljene storitve. Za uspešen nadzor je treba
nujno natančno upoštevati prihodke in stroške.
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Die genaue Vorgehensweise ist standardisiert
und mit notwendigen Dokumenten zur Durchführung (u.a. Anweisung der einheitlichen Vorgehensweise, Fragebogen, Auswertungsergebnisse) in »orgavision« hinterlegt.
Die Kombi macht’s: standardisiertes QMSystem in Verbindung mit smarter Software!
Weil sich die Abläufe im Klinikalltag nicht an
fixe Zeiten halten und Unvorhergesehenes an
der Tagesordnung steht, ist für einen reibungslosen Ablauf eine Standardisierung der Routinetätigkeiten, in Zusammenspiel mit einer
funktionierenden Software, Voraussetzung.
ebody kann helfen; auf ebody ist Verlass!
ebody, eine webbasierte Lösung, welche die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung miteinander vernetzt und zum Ziel hat, die tägliche
Arbeit zu erleichtern. Neben der Optimierung
der individuellen Behandlungsprozesse wird
die Qualität erhöht, die Nachvollziehbarkeit
verbessert und die Effizienz am Point of Care
gesteigert.
ebody wurde von der Humanomed IT-Solutions GmbH (Softwareentwickler für Gesundheitseinrichtungen seit über 20 Jahren) als neue
webbasierte Lösung eines Krankenhausinformationssystems entwickelt, welches an den Bedürfnissen der Humanomed-Unternehmen und
ihrer Mitarbeiter ausgerichtet ist.
Der Betriebsprozess im Krankenhaus: Wie
erfolgt die Verknüpfung von Medizin,
Betriebswirtschaft & Qualitätsmanagement?
In der Durchführung der patientenorientierten
Prozessabläufe ist »Qualität« ein wichtiger und
nicht mehr wegzudenkender Begleiter. Für die
betriebswirtschaftliche Steuerung eines Unternehmens ist »Qualität« alleine jedoch nicht ausreichend.
Krankenhäuser gehören nach Art ihrer betrieblichen Leistungen zu den Dienstleistungsbetrieben. Der Betriebsprozess ergibt sich dabei aus
dem Zusammenwirken betrieblicher Inputfaktoren (Arbeit, Sachgüter, Betriebsmittel), dem
Humanfaktor Patient als Dienstleistungssubjekt, der dem Erzeugnis im Produktionsbetrieb
entspricht, sowie dem Output. Der Primäroutput besteht im Krankenhaus darin den Gesundheitszustand des Patienten in hoher Qualität
20

V ta namen se v bolnišnicah uporabljajo različni
referenčni okviri:
• Prihodki: zapolnjenost kapacitet, pacienti,
število dni hospitalizacije
• Stroški: delo (osebje, dopust, časovna izravnava, material (implantati, uporaba materiala, zdravila), oprema (infrastruktura, npr.
stroški minut operacije, velike naprave)
V nadaljevanju je treba na podlagi izbranih primerov iz prakse podjetij Humanomed prikazati,
v kolikšni meri je mogoče v kliničnem vsakdanjiku povezati medicino, poslovno ekonomiko
in vodenje kakovosti, da bi omogočili uspešno
vodenje bolnišnice.
Uspešnost zdravstvene ustanove je do določene
mere merljiva na podlagi števila pacientov oz.
števila dni hospitalizacije. Podjetja Humanomed
dnevno prejmejo poročila o najpomembnejših
kazalnikih uspeha samodejno prek zdravstvene
programske opreme. Na ta način so poslovodstvu dnevno na voljo aktualne informacije o
zapolnjenosti kapacitet, ki omogočajo vodenje
podjetja v realnem času.
Zagotavljanje storitev v bolnišnici je v veliki meri odvisno od osebja, posledično strošek
plač predstavlja velik del celotnih stroškov. Na
uspeh bolnišnice pretežno vpliva kakovost človeškega dela, ki mu zato velja posvetiti posebno
pozornost. Zasebne klinike podjetja Humanomed imajo poleg številnih lečečih zdravnikov, ki
opravljajo honorarno delo, na voljo tudi zaposlene zdravnike. Ti prejemajo poleg svoje fiksne
plače tudi delež v obliki honorarja kot stimulacijo.
Človeški kapital je eden najpomembnejših in
najdražjih dejavnikov vpliva za podjetje. Iz tega
razloga je nujno potrebno celovito upravljanje
s človeškimi viri, saj je med drugim novačenje
dobro izobraženega strokovnega osebja vse prej
kot enostavna naloga.
Podjetje Humanomed je v času uvedbe sistema
za vodenje kakovosti optimiralo proces upravljanja s človeškimi viri in ga določilo kot standard za poslovne enote podjetja Humanomed.
Celoten postopek – od zahteve po osebju do odhoda zaposlenega – je zapisan v zavezujočih navodilih in dopolnjen z obrazci. Za vsako vlogo
so bile določene (strokovne, socialne) kompe-
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positiv zu beeinflussen. Aufgrund der schwierigen Messbarkeit dieser Leistung muss jedoch
auch der Sekundäroutput eines Krankenhauses
betrachtet werden um eine betriebswirtschaftliche Steuerung zu ermöglichen. Dieser Sekundäroutput umfasst in erster Linie Patientenanzahl, Belagstage und erbrachte Leistungen. Für
ein erfolgreiches Controlling ist die detaillierte
Betrachtung von Erlösen und Kosten unabdinglich. Dafür werden in Krankenhäusern unterschiedliche Bezugsgrößen verwendet:
• Erlöse: Auslastung, Patienten, Belagstage
• Kosten: Arbeit (Personal, Urlaub, Zeitausgleich), Sachgüter (Implantate, Wareneinsatz, Medikamente), Betriebsmittel
(Infrastruktur, z.B. Kosten OP-Minute,
Großgeräte)

tence kot tudi opis področij dela in pooblastila v
obliki posamičnih ali skupinskih delovnih mest.
Dokumentacijski sistem »orgavision« omogoča
jasno in pregledno predstavitev tega obsežnega
poteka procesa.

Nachfolgend soll anhand ausgewählter Praxis-Beispiele der Humanomed-Unternehmen
dargestellt werden inwiefern sich Medizin, Betriebswirtschaft und Qualitätsmanagement im
täglichen Krankenhausalltag verknüpfen lassen
um ein erfolgreiches Krankenhaus-Management zu ermöglichen.

V operativnem procesu bolnišnice je nujna tudi
oprema. To področje vključuje materialne in
infrastrukturne vhodne dejavnike, ki se med
opravljanjem storitev ne porabljajo.

Die Leistung einer Krankenanstalt ist zu einem
gewissen Grad an den Patientenzahlen bzw. den
Belagstagen messbar. Für die Humanomed-Unternehmen wird ein tägliches Reporting über
die wichtigsten Leistungskennzahlen automatisch mittels Gesundheitssoftware generiert. Auf
diese Weise wird der Geschäftsführung eine tagesaktuelle Information über die Auslastung zur
Verfügung gestellt, welche eine zeitnahe Steuerung der Unternehmen ermöglicht.
Die Leistungserstellung im Krankenhaus ist in
hohem Maße personalabhängig, weshalb die
Personalkosten einen großen Teil der Gesamtkosten ausmachen. Der Erfolg eines Krankenhauses wird überwiegend von der Qualität der
menschlichen Arbeitsleistung beeinflusst, worauf daher ein besonderer Fokus gelegt werden
muss. Die Privatkliniken der Humanomed verfügen, neben zahlreichen Belegärzten auf Honorarbasis, auch über angestellte Ärzte. Diese
erhalten, neben ihrem Fixgehalt, auch einen
Honoraranteil als Leistungsanreiz.

Nadaljnji stroškovni dejavnik predstavlja potreben material. Sem spadajo materiali, ki so
neobhodno potrebni za opravljanje storitev in
se porabljajo pri tem. Glede na pomen blaga je
mogoče slednjega uvrstiti med posamične ali
skupne stroške vsakokratnih nosilcev stroškov
ali stroškovnih mest. Poleg zelo dragega materiala, katerega dodeljevanje poteka na posameznega pacienta (npr. implantati), je pozornost
posvečena tudi blagu z nižjimi stroški na enoto,
ki pa se naročajo v večjem številu (npr. uporaba
materiala, zdravila).

Primer za to je področje operacijske dvorane.
Uspešno povezavo medicine, poslovne ekonomike in vodenja kakovosti na tem področju
podpira ebody. Poleg rezervacije termina operacije je mogoče načrtovati tudi potrebno operacijsko osebje in prostore. Med operacijo se dokumentira potek, evidentira čas incizij in šivov,
čas menjave in trajanja anestezije, vnesejo pa se
tudi uporabljeni implantati, da bi lahko zagotovili sledljivost vse do sobe za prebujanje.
Celoten postopek načrtovanja operacije in izvedbe kot tudi medicinskih nujnih primerov,
nujnih operacij, pa tudi organizacije pripravljenosti je prav tako opredeljeno v obliki standardov in potekov procesov in za vse zaposlene
podjetja Humanomed predstavljeno na pregleden način.
Rutinske postopke velja standardizirati, tako da
so na voljo potrebni viri tudi za nepredvidene
situacije.
Da bi lahko preverili optimizacijski potencial
procesov pri operaciji, se evidentirani podatki periodično predstavljajo v obliki poročil in
sporočajo zadevnim poklicnim skupinam, da bi
spodbudili in vplivali na spremembe.

20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ptuj 12. in 13. oktober 2017

21

mag. (FH) Sabrina Kerle, Nora Stampfer

»Krankenhausmanagement: erfolgreiche Verknüpfung von Medizin,
Betriebswirtschaft und Qualitätsmanagement«/
Upravljanje bolnišnic: uspešna povezava zdravstvenih, poslovnih in kakovostnih procesov

Humankapital ist einer der wesentlichsten und
kostenintensivsten Einflussfaktoren für ein Unternehmen. Aus diesem Grund ist ein ganzheitliches Personalmanagement unabdingbar, weil
u.a. gut ausgebildetes Fachpersonal nicht leicht
zu rekrutieren ist.
Die Humanomed hat im Zuge der Einführung
des QM-Systems den Personalmanagementprozess optimiert und als Standard für die Humanomed Betriebe festgelegt. Die komplette Vorgehensweise – von der Personalanforderung
bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters – ist
in verbindlichen Anweisungen niedergeschrieben und mit Formularen ergänzt. Für jede Rolle
wurden die erforderlichen (fachlichen, sozialen) Kompetenzen sowie eine Beschreibung
der Aufgabenbereiche und Befugnisse in Form
von Einzel- und Gruppenstellenbeschreibungen
festgelegt. Das Dokumentations-System »orgavision« macht es möglich, diesen umfangreichen Prozessablauf übersichtlich und transparent darzustellen.
Ein weiterer Kostenfaktor sind die benötigten
Sachgüter. Darunter fallen die Werkstoffe, welche für die Leistungserbringung unumgänglich
sind und dabei verbraucht werden. Je nach Bedeutung der Güter können diese als Einzel- oder
Gemeinkosten den jeweiligen Kostenträgern
oder Kostenstellen zugeordnet werden. Neben
sehr kostenintensiven Gütern bei welchen eine
Zuordnung auf den einzelnen Patienten erfolgt
(z.B. Implantate), wird der Fokus auch auf Güter mit geringeren Einzelkosten aber großer Anzahl gelegt (z.B. Wareneinsatz, Medikamente).
Auch Betriebsmittel sind im Betriebsprozess eines Krankenhauses notwendig. Dieser Bereich
umfasst die materiellen, infrastrukturellen Inputfaktoren, welche durch die Leistungserbringung nicht verbraucht werden.
Ein Beispiel dafür ist der Bereich des Operationssaales. Eine erfolgreiche Verknüpfung von
Medizin, Betriebswirtschaft und Qualitätsmanagement wird in diesem Bereich von ebody
unterstützt. Neben der Terminreservierung für
die Operation ist auch eine Planung der notwendigen OP-Mitarbeiter und -räume möglich.
Während der Operation wird der Verlauf dokumentiert, Schnitt-Naht-Zeiten, Wechselzeiten
22

Ali obstaja »recept« za kakovost?
»Kakovost nič ne stane, pa vendar ni podarjena. Kakovost ni naključje, temveč sistematično
prizadevanje.«
Svetovalno znanje iz prakse
Skupina Humanomed nudi svoje znanje in
dragocene izkušnje pri uvedbi sistema z vodenje kakovosti, ki ga je mogoče certificirati, tudi
drugim zdravstvenim ustanovam. Svetovalne
strukture postavljajo v ospredje praktično, nebirokratsko in v zaposlene usmerjeno uvajanje
struktur za zagotavljanje kakovosti v poldrugem
letu.
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sowie Anästhesiedauer erfasst und verwendete
Implantate eingegeben, um die Nachvollziehbarkeit bis hin zum Aufwachzimmer gewährleisten zu können.
Die komplette Vorgehensweise der OP-Planung
und Durchführung sowie medizinischer Notfälle, Not OPs sowie der Organisation der Rufbereitschaft, ist ebenfalls in Form von Standards
und Prozessabläufen definiert und für alle Humanomed-Mitarbeiter transparent dargestellt.
Es gilt, die Routineabläufe zu standardisieren,
sodass für Ungeplantes auch die notwendigen
Ressourcen vorhanden sind.
Um die Prozesse im OP auf Optimierungspotenzial hin zu überprüfen, werden die erfassten
Daten in regelmäßigen Abständen mittels Report dargestellt und an die betroffenen Berufsgruppen kommuniziert um Änderungen anzuregen und beeinflussen zu können.
Gibt es ein „Rezept“ für Qualität?
»Qualität kostet nichts, aber sie wird einem
nicht geschenkt. Qualität ist kein Zufall, sondern systematisches Engagement.«
Beratungs Know-How aus der Praxis
Die Humanomed Gruppe bietet Ihr Know-How
und Ihre Erfahrungswerte, bei der Einführung
eines zertifizierbaren Qualitätsmanagement-Systems, auch anderen Gesundheitseinrichtungen
an. Die Beratungsstrukturen stellen eine praxisnahe, unbürokratische und mitarbeiterorientierte Einführung von QualitätsmanagementStrukturen, in 1,5 Jahren, in den Vordergrund.
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Kako se lotiti uvajanja procesne
organiziranosti v zdravstvene organizacije?
Povzetek:

Abstract:

Kako se lotiti uvajanja procesne organiziranosti v
zdravstvenih organizacijah pomeni enak izziv kot
pri ostalih organizacijah. Predvsem ni priporočljivo delati napak in ne smemo si privoščiti neuspešnih projektov. Oba kritična dejavnika sta bila
(in sta še) zmeraj na vrhu pozornosti pri pripravi
in kasnejši izvedbi projektov celovitih prenov in
morebitnih kasnejših informatizacij poslovanja v
zdravstvenih organizacijah.

The method of introducing process organisation
poses the same challenge to healthcare organisations as to other types of organisations. Most of all,
it is not recommended to make any mistakes, and
failed projects cannot be afforded. Both critical
factors have received (and still do) utmost attention when healthcare organisations prepared and
later implemented a comprehensive redesign and
subsequent informatisation of their operations.

Prispevek prikazuje raziskovanje tveganj ob prenovi in informatizaciji organizacij in opazovanje
vplivov tveganj na učinkovitost in uspešnost poslovanja. Avtor prikazuje tveganja na različnih
ravneh poslovanja, ki se pojavljajo pri tovrstnih
projektih prenove oz. optimizacije poslovanja v
organizacijah v zadnjih desetih letih. Prikazana
so tudi različna mnenja ostalih strokovnjakov na
tem področju.

This contribution presents an investigation of the
risks entailed by organisation’s redesign and informatisation as well as an observes the impact of
risks on effectiveness and performance of business
operations. The author presents risks at different
levels of operations that have been identified in
such projects of organisations’ redesign and/or optimisation of operations over the past ten years.
Different opinions of other experts in this field are
also presented.
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1. TVEGANJA PRI UVAJANJU
MENEDŽMENTA POSLOVNIH
PROCESOV
(po: Rosemann in vom Brocke, 2010)
Gartnerjeva študija BPM iz leta 2010 potrjuje
navedbe večine direktorjev informatike (ang.
CIO – Chief Information Officer), da je ključno
področje menedžmenta poslovnih procesov (v
nadaljevanju: MPP) prav nenehno izboljševanje
poslovnih procesov in sistemov vodenja. Bistveni mejniki pri uvajanju MPP so po Rosemannu
in vom Brockeju (2010) naslednji:
1. Programi in projekti vodenja: Pri tem
tveganju se sprašujemo, ali naj za uvedbo
oz. okrepitev MPP uporabimo celoviti
program izvedbe (npr. program projektov) ali raje izberemo način uvedbe MPP
preko vodenja različnih projektov, npr.
kakšen metodološki pristop pri uvajanju je
ustreznejši glede na trenutne razvite
stopnje različnih kultur v podjetju (organizacijske, projektne, informacijske, ostale).
2. Upravljanje zunanjih svetovalcev in
njihovih rešitev pri uvedbi MPP: Pri tem
se odpira tveganje, npr. kako lahko storitve
in rešitve zunanjih izvajalcev vplivajo na
uspešnost uvedbe MPP in kakšne
storitve in produkte pri tem izbrati ter
kakšen nabor metod in tehnik izbrati pri
ključnih vprašanjih uvedbe MPP.
3. Obvladovanje kompleksnosti pri celostni
uvedbi MPP: Pojavi se tveganje, kako lahko
obvladujemo celostni pristop ter kako povezujemo in vodimo posamezna

področja pri uvedbi MPP ter kako je
mogoče obvladovati vse pobude MPP
znotraj ene organizacije in biti pri tem
uspešen. Pri obvladovanju kompleksnosti
tega področja je smiselno za posamezna
področja angažirati različne poslovno
orientirane strokovnjake z izkušnjami iz
stroke in s socialnimi veščinami.
4. Obvladovanje standardizacije postopkov:
V organizaciji je treba odgovoriti na
vprašanje, katera bistvena področja MPP
je treba standardizirati? Kot primer lahko
vzamemo centralizirano skladiščno
poslovanje, decentralizirano merjenje
poslovnih učinkov (ang. Performance
Management), obračunavanje opravljenih
storitev ali proizvodnje in prodaje blaga za
kupce v poslovnih procesih ali na nivoju
podjetja itd.
5. Strategija uvajanja MPP v (npr. zdravstveni) organizaciji: Najti moramo odgovore
na vprašanja, kakšno strategijo uvajanja
MPP v (npr. zdravstveni) organizaciji bomo
opredelili, da se bodo različni deležniki
uspešno vključevali pri uvajanju MPP, ter
kako bomo merili napredovanje pri
uvajanju pobude MPP.
Pri uvajanju MPP se predvsem vprašamo, ali je
organizacija ustrezno sposobna oz. že pripravljena uvesti vse faze MPP, kot so identificiranje
procesov, modeliranje in oblikovanje procesov,
analiziranje vrzeli, predlaganje sprememb, uvajanje sistema nenehnih izboljšav v procesih, izvajanje storitev ali proizvodnja blaga v poslov-

Slika 1: Pet nivojev zrelosti menedžmenta poslovnih procesov

Vir: Carnegie Mellon University, 2013
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nih procesih na podlagi naročil kupcev, spremljanje in merjenje učinkov ter ukrepanje, vse
v smeri sprememb ali izboljšav. Pred uvedbo
MPP je namreč treba v organizaciji ugotoviti,
kolikšna je stopnja procesne zrelosti, saj je od
tega v veliki meri odvisen uspeh uvedbe (Popovič, Hauc, 2007).
V zadnjem času je bilo ponujenih več modelov
procesne zrelosti kot podlaga pri uvedbi MPP.
Osnovo za vse bodoče modele procesne zrelosti je predstavljal model CMM (ang. Capability Maturity Model), ki so ga razvili na univerzi
Carnegie Mellon v Pittsburghu v Pensilvaniji v
ZDA (Paulk et al., 1993). Ta model je prikazan
na Sliki 1 (na prejšnji strani).
Model procesne usmerjenosti je razdeljen v pet
zaporednih faz, skozi katere gre običajno vsaka
organizacija pri postopkih izboljšav oziroma
optimizaciji poslovnih procesov:
• Nivo 1: Začetni procesi, v katerih se
aktivnosti izvajajo z nepredvidenimi načini
reševanja problemov.
• Nivo 2: Upravljani procesi, kjer je nekaj že
organiziranih procesov, ki so standardizirani od začetka do konca, vendar se izboljšave še vedno pojavijo v okviru oddelkov.
• Nivo 3: Standardizirani procesi, kjer je
večina procesov že organiziranih od
začetka do konca, rezultati procesov se
načrtujejo in merita se njihovi učinkovitost
in uspešnost. Uveden je tudi sistem
vodenja (npr. ISO9001, EFQM, Lean,
SixSigma itd.).
• Nivo 4: Napovedljivi procesi, kjer so
procesi upravljani in vodeni skozi celoten
potek dela za razumevanje in obvladovanje
sprememb.
• Nivo 5: Inovativni procesi, pri čemer se
poslovni procesi z inovacijami neprestano
prilagajajo novim poslovnim potrebam
odjemalcev za dosego poslovnih ciljev.
Kasneje sta Harmon (2004) in Fisher (2004)
objavila podoben model procesne zrelosti s petimi fazami. Zatem so zrelostne modele BPM
dopolnili še v Business Process Management
Group (BPMG) in TeraQuest & Borland Software (Curtis, 2004), ki ga danes vzdržuje Object
Management Group (OMG, 2008).

Za identifikacijo osnovnih področij MPP se lahko uporabi model procesne zrelosti od Rosemanna in de Bruina (2005), ki ga je obravnaval
de Bruin (2009). Ta model procesne zrelosti je
obravnavan zaradi štirih razlogov:
• (1) razvit je bil v smeri celovitega pristopa
pri razumevanju MPP;
• (2) razvoj modela je temeljil na dobrem
poznavanju problematike MPP, saj ga je
potrdilo več mednarodnih študij Delphi
(de Bruin 2009);
• (3) ta model razlikuje dejavnike razvoja na
dveh področjih: na področju dejavnikov
zmogljivosti in tveganjih pri uvajanju MPP.
Te ugotovitve so bile kasneje podlaga za
nova raziskovanja (Rosemann et al., 2006;
de Bruin, 2009);
• (4) model zrelosti so uporabili v številnih
organizacijah in ga vključili v študije
primera in delavnice. Zaradi tega so bila
osnovna področja MPP prepoznana kot
koristna v bodočih raziskavah in projektih
uvedbe MPP.
Rosemann in vom Brocke (2010) prikazujeta
šest osnovnih področij MPP:
• (1) strateško usklajevanje,
• (2) upravljanje,
• (3) metode,
• (4) informacijska tehnologija,
• (5) človeški viri in
• (6) kulture v organizaciji.
Vsako od teh šestih področij je lahko pri uvajanju MPP v organizaciji prepoznano kot ključni
dejavnik uspeha. Za vsako od omenjenih šestih
ključnih področij MPP so v Delphijevih študijah
pripravili še področja sposobnosti podjetja (ang.
Capability Areas), ki so prikazana na Sliki 2.
1.1 Tveganje 1: Uskladitev strategije
Uskladitev strategije razvoja (npr. zdravstvene)
organizacije je opredeljena kot tesna povezava
organizacijskih prioritet in poslovnih procesov,
saj slednji omogočajo stalno in učinkovito ukrepanje za izboljšanje poslovne uspešnosti (Rosemann, vom Brocke, 2010).
Pri uskladitvi strategije razvoja s prioriteto poslovnih procesov so opredelili pet različnih področij zmogljivost podjetja (organizacije): (1)
proces načrtovanja izboljšav; (2) povezovanje
strategije podjetja s ključnimi procesi; (3) vzpo-
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Slika 2: Šest ključnih področij MPP (tveganj) in sposobnosti organizacije

Vir: Rosemann, vom Brocke, 2010

stavitev arhitekture poslovnih procesov; (4)
oblikovanje metod merjenja učinkovitosti in
uspešnosti procesov; (5) usklajevanje prioritet
ključnih strank in ostalih deležnikov (npr. nadzorni sveti, delničarji, vladne institucije itd.).
1.2 Tveganje 2: Upravljanje MPP
Upravljanje je usmerjeno v transparentnost pri
obvladovanju poslovnih pravil in odgovornosti
za različne nivoje MPP (npr. portfelji, programi, projekti, procesi itd.). V tem področju ugotavljanja sposobnosti organizacije obravnavamo
postopke odločanja in nagrajevanja pri upravljanju v procesih, kot so npr.: (1) jasne definicije
pri doslednem izvajanju postopkov odločanja,
bodisi da gre za predvidljive ali nepredvidljive
okolnosti; (2) ključni del upravljanja MPP je
vzpostavitev procesnih (poslovnih) pravil in odgovornosti za izvajanje (upravljanje), vključno z
analiziranjem na višjih nivojih upravljanja (npr.
nadzorni svet ali upravni odbor); (3) ugotavljanje in merjenje poslovnih učinkov pri doseganju strateških ciljev preko oblikovanih metrik v
procesih; (4) postopki standardizacije vodenja
pri primerih pobud za izboljšave in nagrajevanja, upravljanja človeških virov in strukture
prejemkov; (5) nadzor pri procesih upravljanja
MPP, ki zajemajo periodične preglede vodstva
in sistema nenehnih izboljšav pri upravljanju
(Spanyi, 2010).
28

1.3 Tveganje 3: Metode MPP
Metode pri uvajanju MPP so definirane kot
orodja in tehnike, ki omogočajo stalne aktivnosti na vseh ravneh MPP (portfelj podjetij oz.
organizacij, programi, projekti in poslovni procesi). Metode z orodji in tehnikami so namenjene različnim potrebam v procesih, kot npr.: (1)
metoda oblikovanja in modeliranja poslovnih
procesov iz sedanjega (ang. as-is) stanja v bodoče (ang. to-be) stanje. Ta metoda ni namenjena
samo modeliranju procesov, temveč tudi nenehnemu analiziranju vrzeli v procesih; (2) vzpostavitev in izvajanje procesov je naslednja stopnja
življenjskega cikla MPP, ki preslika modele procesov v izvajanje storitev ali proizvodnjo blaga
za kupce; (3) procesi kontrol in merjenja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja uporabljajo
metode, kot so npr. vzpostavitev podatkovnega
skladišča in uvedba rešitev poslovne inteligence,
vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalcev
kot metrike za procese; (4) procesi nenehnih izboljšav in inovativnosti vključujejo različne metode, kot so npr. izboljšave korakov v procesu
zaradi večje produktivnosti, metode in tehnike
kreativnega razmišljanja pri inoviranju procesov itd.; (5) programi in projekti vodenja vključujejo ustrezne metodologije vodenja projektov
kot npr. PMBOK ali PRINCE 2.
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1.4 Tveganje 4: Informacijska tehnologija (IT)
Pod pojmom informacijska tehnologija razumemo programsko in strojno opremo ter informacijske sisteme, ki podpirajo izvajanje opravil
(aktivnosti oz. posameznih storitev) v poslovnih
procesih in so del življenjskega cikla MPP. Tudi
informacijska tehnologija mora v vsaki fazi življenjskega cikla omogočiti prilagodljivost, integracijo in avtomatizacijo z ustreznimi rešitvami
IT, kot so npr. celovite programske rešitve (ang.
ERP), podatkovna skladišča (ang. Data Warehouses), rešitve poslovne inteligence (ang. Business Intelligence). V nadaljevanju prikazujemo
nekaj tveganj v življenjskem ciklu MPP, ki jih
mora zagotavljati IT: (1) obstajati morajo informacijske rešitve za oblikovanje in modeliranje
poslovnih procesov, analiziranje in simuliranje
(van der Aalst et al., 2010); (2) omogočanje avtomatizirane transformacije procesnih modelov
v izvršljivo programsko kodo za izvajanje procesov ali podpora IT pri obvladovanju dokumentov (Dumas et al., 2005); (3) informacijske
rešitve za kontrolo in merjenje procesov v obliki merilnikov (ang. dashboards), ki so povezani
v korporativni sistem poslovnega obveščanja,
npr. preko sistema uravnoteženih kazalcev (ang.
BSC); (4) orodja IT za izboljševanje in inoviranje procesov, kot so t. i. umetna inteligenca itd.;
(5) informacijska orodja za vodenje podjetja ali
vodenje projektov, ki podpirajo sistem vodenja
in odločanja za lastnike poslovnih procesov
(Rosemann, vom Brocke, 2010).
1.5 Tveganje 5: Človeški viri
Človeški viri so v MPP definirani kot posamezniki ali skupine, ki s svojim znanjem in sposobnostmi upravljajo s poslovnimi procesi za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja
podjetja preko: (1) ciljev in analiz procesov, kjer
deležniki procesov sodelujejo z lastniki procesov pri kreiranju sistema vodenja in izvajanja
procesa; (2) obvladovanja znanja in sposobnosti
procesnega vodenja z načeli in dobrimi praksami, ki vplivajo na rezultate MPP (Karagiannis
& Woitsch, 2010); (3) procesi izobraževanja in
usposabljanja s ciljem nenehnega razvoja človeških potencialov, tudi v smeri certificiranja njihovih znanj in veščin pri usposabljanju predavateljev oz. notranjih trenerjev MPP; (4) procesi
povezovanja in sodelovanja z vidika odločitev,

kateri posamezniki ali skupine bodo sodelovali
pri posameznih področjih procesov; (5) sposobnost človeških virov se meri tudi v pridobivanju
procesnih vodij, ki vodijo z odgovornostjo in
ustreznimi pooblastili.
1.6 Tveganje 6: Kulture
Šesti ključni dejavnik uspeha oz. tveganje pri
uvajanju MPP je razvitost različnih kultur v
(npr. zdravstveni) organizaciji, ki pripomorejo
k izboljšavam v poslovnih procesih, kot so npr.:
(1) odzivnost na spremembe v poslovnih procesih na podlagi zahtev strank, novih tehnologij
ali nove strateške usmeritve menedžmenta, vse
s ciljem delati najbolje za rezultate poslovnega
procesa; (2) procesne vrednote in ostale sposobnosti (npr. informacijska kultura, projektna
kultura, organizacijska kultura itd.); (3) procesi
sodelovanja v MPP in pripravljenosti na morebitne izboljšave v procesih; (4) pozornost vodij
v procesih, da bolj izkušeni vodje prenašajo znanje na mlajše oz. manj izkušene; (5) sposobnost
upravljanja socialnih omrežij, kjer se povezujejo
izkušnje z ostalimi v branžah (npr. benchmarking analize) ali dobrih praksah ali mreženju
MPP.
2. METODOLOŠKI PRISTOP ZA
CELOVITO PRENOVO IN
INFORMATIZACIJO POSLOVANJA
(Hauc, 2011)
Avtor je na podlagi izvedbe več kot dvajsetih
celovitih prenov poslovnih procesov v različnih
organizacijah razvil svoj metodološki pristop
preko programa šestih med seboj povezanih in
odvisnih projektov. Metodološki pristop je prikazan na Sliki 3 (Hauc, 2011).
Na Sliki 3, kjer je predstavljen program projektov pri celoviti prenovi in informatizaciji poslovanja organizacije, je prikazano, da se prenova poslovanja običajno začne s ponovno opredelitvijo strategije razvoja oz. s pripravo t. i. strateškega razvojnega programa organizacije (projekt 1), v katerem vodstvo definira vizijo in
strateške cilje ter opredeli strateške projekte organizacije kot pot za realizacijo strategije razvoja.
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Slika 3: Metodološki pristop pri celoviti prenovi in informatizaciji poslovanja

Vir: Hauc, 2011

LEGENDA:
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BI: ang. Business Intelligence (Poslovna inteligenca)
BPM: ang. Business Process Management (Upravljanje poslovnih procesov)
CRM: ang. Customer Relation Management (Sistem za upravljanje strank podjetja)
DNA: (Informacijska rešitev za podporo sistemom vodenja po zahtevah ISO9001, ISO14001, ISO18001)
EDMS: ang. Electronic Data Management System (Sistem za obvladovanje dokumentov)
ERP: ang. Enterprise Resource Management (Celovita programska rešitev za poslovanje podjetja)
FB: ang. Facebook (socialno omrežje Facebook za objavo in komuniciranje predvsem s fizičnimi osebami)
GIS: ang. Geographical Information System (Geografski informacijski sistem)
LCD-INFO: Liquid Crystal Display Info (Sistem obveščanja zaposlenih preko ekranov LCD na lokacijah)
LK: ang. LinkedIn (socialno omrežje za objavo poslovnih storitev in organizacij)
MPP: (ang. BPM) Menedžment poslovnih procesov
QMS: ang. Quality Management System (Informacijska rešitev za upravljanje kakovosti poslovanja)
PO: ang. Project Office (Projektna pisarna za upravljanje projektov podjetja )
SCADA: ang. Supervisory Control and Data Acquisition (Sistem za upravljanje in javljanje napak,
prikaz sistema)
SCM: ang. Supply Chain Management (Sistem za upravljanje nabavne verige podjetja )
TM: ang. Time Management System (Sistem za upravljanje pristopa in evidence delovnega časa)
TW: ang. Twitter (socialno omrežje za objavo in spremljanje pobud, mnenj
in obvestil različnih subjektov)
UU: Učinkovitost in uspešnost poslovanja
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V nadaljevanju je opisan primer celovite prenove in informatizacije ljubljanskega podjetja
Snaga d.o.o., kjer so v obdobju 2006–2010 izvedli vseh šest med seboj povezanih projektov.
Pri tem sem kot vodja progama šestih medsebojno povezanih projektov imel priložnost, da
od začetka do konca sodelujem pri prenovi. Kot
rezultat uspešne zgodbe je podjetje leta 2016
prejelo plaketo EU kot najboljše komunalno
podjetje v Evropi v okviru mednarodne primerjalne (ang. benchmarking) analize osemindvajsetih prestolnic Evrope (glej Sliko 4 v tem
prispevku).
Za prvi projekt v sklopu programa šestih projektov so se v podjetju Snaga d.o.o. odločili, ker
do takrat niso imeli eksplicitno in pisno potrjene strategije razvoja za naslednje obdobje. Vedeli so, kakšni so njihovi dolgoročni cilji, vendar
strategija razvoja ni bila zapisana in obravnavana navzgor z lastniki in navzdol z zaposlenimi.
Manjkal jim je strateški dokument oz. strateški
razvojni program podjetja za najmanj pet let,
zato so se lotili priprave. Najprej je bilo treba
uskladiti namero vodstva podjetja pri lastnikih
(občine ustanoviteljice) in Javnem holdingu
Ljubljana, da želijo v podjetju pripraviti strateški dokument, v katerem bodo za naslednje
petletno obdobje opredelili vizijo, strategijo in
strateške cilje podjetja, taktiko izvedbe preko
strateških projektov, strateška razvojna področja in pričakovane poslovne učinke. Da so lahko
začeli uresničevati strateški razvojni program, je
bilo treba na enak način usposobiti vodstvo in
zaposlene, ki so kasneje sodelovali pri pripravi
strategije razvoja.
Ko je strategijo razvoja potrdil svet ustanoviteljev in so se z njo seznanili tudi zaposleni v podjetju, so kot naslednji projekt (drugi po vrsti) v
podjetju izbrali ponovno snemanje, analizo in
pripravo bodoče oblike prenovljenih poslovnih
procesov, ki bodo skladni s pravkar sprejeto
strategijo. Računali so, da bodo s pomočjo ponovnega modeliranja, analiziranja in opredelitve
novih poslovnih procesov oz. preko optimizacije obstoječih dosegli optimalno organiziranost
poslovnih procesov, ki preko procesne usmerjenosti in izboljšane informatizacije vsem zaposlenim omogoči, da še hitreje in kakovostneje
uresničujejo strateške cilje in na operativni ravni vsa naročila kupcev. Pri tem so imeli v načrtu

tudi na novo informatizirati vse poslovne procese s celovito programsko rešitvijo (ERP), ki bi
pokrivala od osemdeset do devetdeset odstotkov vseh v podjetju ugotovljenih uporabniških
potreb za informatizacijo poslovnih procesov.
Pred dokončno sprejeto optimizacijo in bodočo
obliko poslovnih procesov, skladnih s strategijo razvoja, so doma in v tujini raziskovali najboljše prakse iz celovitih programskih rešitev
(ERP), ki so bile takrat dostopne na trgu, in že
uveljavljenih rešitev ERP pri vodilnih komunalnih podjetjih v Evropi in širše. Na ta način so
zmanjšali tveganja pri uvedbi ERP in kasneje
koncepta MPP (Projekt 2).
Istočasno s projektom prenove poslovnih procesov in z uvedbo rešitve poslovne inteligence
so v podjetju izvajali uvedbo oz. nadgrajevali sistem vodenja s hkratno uvedbo filozofije
menedžmenta poslovnih procesov in sistema
uravnoteženih kazalcev. Tako so v podjetju pospešeno usposabljali zaposlene za dvig njihovih
pristojnosti in odgovornosti ter postopno predajo pooblastil za vodenje poslovnih procesov.
V podjetju so namreč ugotovili, da kljub prenovljeni strategiji ter z novimi in informatiziranimi poslovnimi procesi zaposleni ne dosegajo
pričakovanih učinkov. Zato so začeli z vnaprej
pripravljenim usposabljanjem za vodenje, spremljanje, merjenje in organiziranje poslovnih procesov ter motiviranjem zaposlenih za doseganje
ciljev. Pojasnili so jim glavna področja menedžmenta poslovnih procesov in povabili k sodelovanju zunanje svetovalce, ki so v podjetje
prinesli dobro prakso in jo prilagodili glede na
notranje posebnosti (Projekt 3).
Za uspešno in učinkovito opravljanje storitev za
kupce potrebujejo lastniki in ključni uporabniki v procesih ustrezna orodja in informacijske
rešitve za merjenje poslovne učinkovitosti in
uspešnosti, kar lahko dosežejo z vzpostavitvijo
rešitve poslovne inteligence. V okviru te rešitve
so bili udeležencem v procesih na razpolago kazalci, analize in sprotni rezultati poslovanja oz.
izkazi poslovnega izida na nivoju procesa in nivoju podjetja, ki so lastnikom procesov in tudi
širše vsakomesečno dajali dovolj podatkov in
informacij za odločanje. Na ta način so v podjetju dosegli večjo informacijsko in organizacijsko kulturo, saj so lahko vse poslovne dogodke
spremljali s pomočjo podatkovnega skladišča
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in zanje vnaprej pripravljene analize, kazalce
in rezultate poslovanja. Direktor in ostali vodje procesov vsak mesec na finančnih kolegijih
spremljajo rezultate poslovanja in se na njihovi podlagi lažje odločajo za izboljšave ali spremembe. Na podlagi uvedenih matrik v rešitvi
poslovne inteligence lahko vodstveni in vodilni
kadri v podjetju nenehno ugotavljajo predloge
za izboljšave, s tem pa podjetje postaja učinkovitejše in uspešnejše (Projekt 4).

usposobljenih človeških virov v enoten, standardiziran in informatiziran sistem menedžmenta
poslovnih procesov. S pomočjo tega sistema zaposleni v podjetju povečujejo svojo učinkovitost
in uspešnost poslovanja ter ob tem omogočajo
podjetju večjo prilagodljivost in inovativnost.

V podjetju so že pred načrtovanjem programa
projektov ugotovili, da je zaradi zgodovinske
tradicije in zaostalega sistema vodenja vertikalno in horizontalno komuniciranje zelo šibko. Direktor je vsakotedensko sicer obravnaval
ustrezne vsebine z vodji sektorjev (člani kolegija), informacije pa so težko oz. predolgo prihajale ali pa sploh niso prišle do najnižjih operativnih nivojev, do delavcev. Zato si mora podjetje
ves čas uresničevanja programa Projektov 1, 2,
3 in 4 pravočasno zagotoviti vrsto podatkov in
informacij, ki so potrebni za pravočasno odzivanje na spremembe. Pojavi se potreba po večjem
obvladovanju vertikalnega in horizontalnega
komuniciranja, saj lahko vse spremembe potekajo le ob zadovoljivi kritični masi strinjanja oz.
pripravljenosti zaposlenih za spremembe.

Dejansko so se napovedi o izboljšanju poslovanja po izvedbi programa projektov med leti
2006 do 2010 uresničile šele od leta 2013, ko
je podjetje začelo bolje poslovati. Iz tega sledi,
da so v podjetju potrebovali skoraj tri leta po
vseh šestih izvedenih projektih, da se je rezultat
iz rednega poslovanja obrnil v pozitivno smer.
Če primerjamo snovno izrabo (odstotek ločeno
zbranih odpadkov od vseh zbranih odpadkov)
v letu 2012, ko je znašala 38,7 %, in v letu 2015,
ko so v podjetju dosegli 65 % snovne izrabe, so
v podjetju v treh letih skoraj podvojili učinkovitost pri zbiranju ločeno zbranih frakcij (papir,
kovine, embalaža, steklo, biološki odpadki) in v
benchmarkingu med osemindvajsetimi prestolnicami Evrope zasedli prvo mesto po učinkovitosti. Tako so postali najboljše komunalno podjetje v Evropi (BIPRO, 2015; glej Sliko 4).

V Projektu 5 so opisane aktivnosti podjetja pri
vzpostavitvi vrste informacijskih storitev oz.
uvedbi rešitev IT, ki so zaposlenim po vertikalni
poti omogočile pristop h komuniciranju od zgoraj navzdol do delavcev ali od spodaj navzgor do
vodstva ali po horizontalni poti komuniciranja
– prenos informacij v okviru istega poslovnega
procesa in med različnimi poslovnimi procesi.
Projekt uvedbe horizontalnega in vertikalnega komuniciranja je bil uvrščen kot peti zapored zaradi tega, ker je bilo treba prej zagotoviti
osnovne vsebine v podjetju: določiti strategijo,
prenoviti procese in ob tem uvesti rešitev ERP,
uvesti filozofijo procesne usmerjenosti h kupcu
preko uvedbe menedžmenta poslovnih procesov, vzpostaviti matrike in naučiti zaposlene veščin merjenja učinkovitosti in uspešnosti.
Zadnji projekt (Projekt 6) združuje delovanje
strategije, poslovnih procesov, celotne vključene tehnologije, informatizacije poslovnih procesov ter področij vertikalnega in horizontalnega
komuniciranja ter do nekega nivoja že ustrezno
32

3. POSLOVNI UČINKI PRENOVE IN
INFORMATIZACIJE POSLOVANJA NA
PRIMERU SNAGA d.o.o.

Ob tem velja pripomniti, da so v podjetju prekinili triletni trend izgub iz rednega poslovanja.
Izgubo iz leta 2012 v višini 2.313.218 evrov so
spremenili v dobiček 37.333 evrov v letu 2015,
čeprav so decembra 2015 zaradi določil poračuna iz uredbe o odpadkih (2015) strankam
vrnili okrog milijon evrov preveč zaračunanih
stroškov zbiranja in odvoza. Stranke, vključene
v sistem rednega odvoza odpadkov, so v tistem
letu zbrale več ločenih frakcij, kot je bilo načrtovano, zato so bile nagrajene s skoraj 60-odstotnim popustom mesečnega zneska za storitev
odvoza odpadkov. Razlog za izgubo iz rednega
poslovanja do leta 2012 so bile takrat že deveto leto zamrznjene cene komunalnih storitev s
strani države in povečan obseg ločeno zbranih
odpadkov, ki zmanjšujejo prihodke iz naslova
rednega poslovanja. Podjetje je namreč pridobivalo prihodke od končnih odjemalcev le od
zaračunavanja storitev zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgra-
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Slika 4: Stopnje ločeno zbranih petih vrst odpadkov v 28 prestolnicah Evrope

Vir: Bipro (2015)

dljivih odpadkov. Danes je podjetje pred novimi
izzivi, kako iz zbranih mešanih komunalnih in
biološko razgradljivih odpadkov pridelati čim
več goriva in komposta ter ob tem pozitivno
in zanesljivo poslovati za približno eno tretjino
vključenih prebivalcev v Sloveniji.
4. KAKO SE LOTITI PRENOVE
POSLOVANJA V ZDRAVSTVENIH
ORGANIZACIJAH
Prenove se dejansko lotimo na enak način kot
v vseh ostalih gospodarskih in negospodarskih
organizacijah, z izvedbo vseh šestih med seboj
povezanih in dobro vodenih projektih ter z veliko podporo nadrejenih.
Nekaj pomislekov in ugotovitev iz dosedanjih
izkušenj pri tovrstnih projektih, preden sprejmete odločitve:
1. Udeleženci (deležniki) projekta: Iz izkušenj pri celoviti prenovi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz
leta 2009 (takrat sem sodeloval v ekipi
Ekonomske fakultete, Inštituta za poslovno
informatiko) bi bilo treba v prenovo zdravstvenih organizacij vključiti vse deležnike:
od naročnika, izvajalcev pa vse do plačnika
vseh zdravstvenih storitev, saj mora biti
proces zdravljenja obvladovan od začetka
do konca. Kaj pomeni od začetka do konca
(ang. end-to-end)? Od načrtovanja zdravstvenih storitev, organiziranja storitev, do
izvedbe, obračuna in kontrole plačila za
izvedene storitve, merjenja učinkovitosti in

uspešnosti, obvladovanja tveganj, ukrepanja ter poročanja in ponovnega načrtovanja
poslovanja zdravstvene organizacije.
2. Sponzorji projekta in ostali vplivni
deležniki: Pred začetkom prenove si bo
treba zelo jasno odgovoriti na vprašanje,
kje se sploh začnejo procesi, ki bodo
predmet prenove (ali samo v okviru
zdravstvenega doma ali bolnišnice) ali kaj
širše (že od naročanja v ZZZS) in kje se
končajo procesi (pri zdravem prebivalcu ali
ko je račun ZZZS plačal). Brez upoštevanja
trenutne organiziranosti celotnega zdravstva, zakonodaje s tega področja, zagotavljanja financiranja dejavnosti zdravstva in
ciljev v vsaki zdravstveni organizaciji bodo
imela neusklajena izhodišča za prenovo
različne (manjše) učinke (npr. zdravstveni
domovi imajo druge cilje iz poslovanja kot
bolnišnice in zaradi tega tudi druge kazalce
učinkovitosti in uspešnosti).
3. Izvajalci prenov poslovanja (notranji in
zunanji): Po sedaj znanih podatkih je v
svetu manj kot petina uspešno izvedenih
projektov celovite prenove poslovnih procesov v eni organizaciji. Razloge, zakaj niso
postali uspešni, sem navedel med tveganji v
Poglavju 1 tega prispevka. Eden od bistvenih ključnih dejavnikov uspeha je, da se na
projektu poišče dovolj kompetentna in za
uspeh projekta ustrezno sposobna ekipa
notranjih in zunanjih izvajalcev. Pri notranjih izvajalcih mora biti sponzor trdno
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prepričan v uspeh prenove in mora vodji
projekta nuditi nenehno in najvišjo podporo projektu. Pri zunanjih izvajalcih ne sme
biti na prvem mestu samo zaslužek, temveč
tudi umestitev tistega znanja oz. dobre
prakse iz ostalih primerljivih projektov, ki
bo prinesel zanesljiv napredek in uspeh.

omogoča fizičnim in pravnim osebam, da pred
posegom v prostor prejmejo dovoljenje na samo
dovoljenih področjih približno 30 m pod zemljo
in do 20 metrov nad zemljo tam, kjer načrtujejo
gradnjo ali adaptacijo)?

4. Delna, celovita, trenutna ali stalna skrb za
procesno usmerjenost: Zdravstvo je tako
velik sistem, da bi si verjetno lahko zaslužil
ali privoščil svoj Center poslovne odličnosti
(institut z 10 do 15 zaposlenimi), ki bi
dnevno sodelovali z vsemi zdravstvenimi
organizacijami in pri njih (oz. skupaj z njimi) optimizirali in spreminjali obstoječe ter
kreirali nove zdravstvene storitve (procese),
ki bi bile vsaj tako učinkovite in uspešne
kot so podobne v urejenih zdravstvenih
sistemih širom po svetu. Če je kar nekaj
državam uspelo vzpostaviti odlične, stroškovno učinkovite in izvedbeno zanesljive
zdravstvene storitve, zakaj potem tega ne
bi naredili tudi v Sloveniji. Vendar brez
vseh ključnih členov verige odločanja in
sprejemanja procesnega razmišljanja to žal
verjetno ne bo šlo tako hitro. Treba je
vzpostaviti višjo raven procesne zrelosti
(glej Sliko 1 v tem prispevku).

Uvajanje procesne organiziranost se začne tisti
trenutek, ko se na najvišjem mestu odločanja v
zdravstvu in tudi na vseh nivojih vodenja (država, lokalno, po zdravstvenih organizacijah)
začne razmišljati o procesni usmerjenosti in
organiziranosti. Prej je žal to nemogoče. Le ob
podpori in z zagotavljanjem najvišje vodstvene
strukture je kasneje mogoče najti ustrezne notranje in zunanje izvajalce ter sestaviti zmagovalno skupino izvajalcev. Ta bi lahko npr. izbrala
eno že sedaj učinkovito in uspešno zdravstveno
organizacijo in eno neučinkovito in neuspešno
ter v obeh izvedla celovito prenovo poslovnih
procesov.

5. Procesni modeli, informacijski modeli,
modeli vodenja: Vsi modeli so lahko enaki
za vse primerljive storitve (npr. eden za vse
zdravstvene organizacije z enako storitvijo),
če pride do konsenza v Sloveniji, da si lahko privoščimo le najboljše za vse in hkrati
najcenejše za uporabo in vzdrževanje.

Enako velja za podporne procese: enotni marketing in prodaja, nabava – skladiščenje in odprema na delovno mesto kot en proces, kadri
z enotnim procesom zaposlovanja, prenehanja, usposabljanja in izobraževanja, upravljanje
poslovnih procesov in zagotavljanje sistemov
ISO9001, ISO14001 in ISO18001 ter cela vrsta
zdravstvenih standardov kot enoten podporni
proces, enotna informacijska podpora za vse
zdravstvene organizacije z najboljšimi praksami, enoten proces vzdrževanja opreme in naprav v vseh zdravstvenih organizacijah, enotna
nabava za vse zdravstvene organizacije na enem
mestu itd.

Zakaj npr. vse javne komunale v Nemčiji že desetletja uporabljajo enotno ERP opremo, ki je v
Münchnu? Enako velja za vse obrtniške zbornice v Nemčiji. Zakaj mednarodne korporacije z nekaj sto tisoč zaposlenimi po celem svetu lahko uporabljajo eno rešitev ERP (celovita
programska rešitev za poslovanje organizacije)
in eno rešitev BI sistema (poslovno inteligenčni
sistem z modulom načrtovanja, kazalci iz realizacije, mesečni IPI po procesih iz rednega poslovanja, analizami in poročanjem), mi pa tega
ne zmoremo? Zakaj v Reki na Hrvaškem uporabljajo en GIS (geografski informacijski sistem)
za vse uporabnike v tem mestu (finska rešitev, ki
34

5. ZAKLJUČEK

Pripravljeni bodoči model procesne organiziranosti za zdravstvene storitve (beri: temeljne
procese, ki prinašajo dodano vrednost) bi potem preverili na delovanju vsaj desetih (enakih)
zdravstvenih organizacij in s tem vzpostavili
standardni procesni model za zagotavljanje enakih zdravstvenih storitev kjerkoli v Sloveniji.

Pri vodstvenih procesih bi vse zdravstvene organizacije imele enak proces strateškega menedžmenta (obnovitev strateškega razvojnega
programa, pri katerem bi kot vhod bila državna strategija razvoja zdravstva) in procesnega
menedžmenta (priprava letnih poslovnih načrtov za izvajanje zdravstvenih storitev v vseh
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zdravstvenih organizacijah). Po potrditvi letnih
poslovnih načrtov in zagotavljanju plačevanja
zdravstvenih storitev bi morala vsaka zdravstvena organizacija iz rednega poslovanja ustvariti
toliko dodane vrednosti, da bi si lahko privoščila investicije v razvoj in obnovo sedanjega
stanja opreme, naprav, kadrov in še kaj. Na celotno zdravstvo bi morali začeti gledati kot na
eno veliko korporacijo, ki ima predsednika korporacije ter člane upravnega odbora, po zdravstvenih organizacijah pa izvršne direktorje in
nadalje vodje – direktorje posameznih temeljnih procesov. Plačnik storitev ni ZZZS, temveč
sleherni prebivalec, ki kakorkoli s plačevanjem
zdravstvenih dajatev vstopa v sistem zdravstvenega zavarovanja.
Za podporne procese bi na vašem mestu takoj
dal pobudo, da se začne ustanovitev ene točke,
preko katere se bodo izvajale vse podporne storitve. Ne znam si predstavljati npr. skupinskega
popusta pri nakupu električne energije enega
kupca, če bi vse zdravstvene organizacije oskrboval iz enotnega vira električne energije, ali pa
popusta pri nabavi enotne opreme za izvajanje
temeljnih procesov itd. Tukaj so po moji skromni oceni zelo velike priložnosti za optimizacijo.
Samo voljo in pogum za to je treba najti.
Nova izdaja mednarodnega standarda sistema
vodenja ISO9001:2015 nam ponuja zahteve po
sistemskem oblikovanju in obvladovanju tveganj kot podlago za načrtovanje poslovanja in
izboljšav pri izvajanju poslovnih procesov, bodisi za izvajanje storitev ali proizvodnjo blaga. Pri
vsaki zdravstveni organizaciji je obvladovanje
tveganj eden najpomembnejših vidikov za preventivno delovanje. Od tega je odvisno uspešno
ali neuspešno poslovanje. Zato je področje kreiranja in način obvladovanja tveganj sedaj še toliko bolj pomembno.
Kratice:

•
•
•
•

MPP: menedžment poslovnih procesov
CIO: ang. Chief Information Officer
– vodja informatike
CMM: ang. Capability Maturity Model
– model zrelosti procesne usmerjenosti
ISO9001:2015 – mednarodni standard
kakovosti, izdaja 2015
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in uvajanje ISO standardov
izboljšalo način vodenja in obvladovanje
procesov v zdravstveni ustanovi
Povzetek:

Abstract:

Ne glede na vse formalno pridobljene standarde
kakovosti slovenskih bolnišnic se v praksi ugotavlja, da je kakovost preveč prepuščena strokovnjakom za kakovost v posameznih bolnišnicah,
da je kakovost »specializirano« področje in da
je znanje o kakovosti omejeno na strokovnjake
(interne strokovnjake in zunanje svetovalce za
kakovost). Vse prevečkrat certifikati in akreditacije služijo zato, da se zaščiti kakovost, vse to pa
zavira miselni premik pri razumevanju kakovosti
poslovnega sistema kot celote. Skrb za kakovost
posamezne aktivnosti in poslovnih procesov je
naloga vsakega zaposlenega, predvsem pa osnovna naloga vseh vodij, do glavnega menedžerja.
Prihodnost kakovosti je v menedžmentu kakovosti, ki se odraža v menedžmentu sistema vodenja
poslovnih procesov in menedžmentu ljudi, njihovem motiviranju in usposabljanju.

Regardless of all formally acquired quality standards of Slovenian hospitals, it is recognized in
practice that quality is left to quality experts in individual hospitals, that quality is a "specialized"
area and that knowledge of quality is limited to
professionals (internal experts and external consultants for quality). All too often they use certificates and accreditations in order to protect the
quality, all of which inhibits the mental shift in
understanding the quality of the business system
as a whole. The concern for the quality of individual activities and business processes is the task
of each employee, and above all the basic task of
all managers, up to the chief manager. The future
of quality is in quality management, which is reflected in the management of the business process
management system and management of human
resources, their motivation and training.
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1. UVOD
Okolje javnega sektorja je danes bolj kompleksno in nestabilno ter ustvarja zahteve po
zmanjšanju javne porabe, po drugi strani pa
zahteva večjo kakovost javnih storitev. Omenjena pojava sta si v bistvu kontradiktorna, saj
je narediti več in bolje z manj sredstvi oziroma
viri težko izvedljivo. Potrebno je uvajanje novih
filozofij in metod dela, katerih pobudnik naj bi
bil strokoven in inovativen menedžment, ki bi
bil sposoben učinkovitega in uspešnega obvladovanja procesov dela in vodenja ljudi. V družbi
je uveljavljeno splošno prepričanje, da je javni
sektor za razliko od zasebnega neučinkovit in
neuspešen. Razlogov za takšno prepričanje in v
veliki meri tudi dejansko stanje javnega sektorja
je več. Ferfila (2007) pravi, da so razlogi za kronično neučinkovitost javnega sektorja sledeči:
• posledice gospodarskih, socialnih,
političnih in drugih kompleksnih procesov, v katere posega vlada s svojo politiko,
so mnogostranske in nepredvidljive, kar
otežuje oblikovanje politik, ki bi ustrezale
vsem situacijam in prizadetim subjektom;
• omejen nadzor vlade nad procesi,
ki jih želi uravnati;
• oblikovalci zakonodaje imajo le omejen
nadzor nad njenim izvajanjem;
• delovanje nekaterih političnih
predstavnikov je izven javnega interesa in
zgolj v interesu ožjih skupin in lobijev.
Za zdravstveni sistem je tako kot za večino javnega sektorja značilno, da se menedžment v
primerjavi z menedžmentom v gospodarskem
sektorju ni razvijal in prilagajal novim zahtevam
in izzivom dovolj hitro in kakovostno. Obveljala
je tehnokratska miselnost, da je lahko uspešen
menedžer zdravstvenega zavoda le zdravnik, ki
za vodenje zavoda sploh ne potrebuje poslovno
organizacijskih in menedžerskih znanj in izkušenj. Menedžerska znanja so bila tako povsem
zapostavljena, še posebej funkcija vodenja, ki je
prav v zdravstvenem sistemu, kjer so človeški
faktor ter motiviranost in zavzetost zaposlenih
še kako pomembni za uspešno, kakovostno in
varno delo. Podobno velja za informacijski sistem in IT znanja, ki so se razvijala le kot podpora posameznim osnovnim dejavnostim in ne
kot integralna funkcija celotnega poslovnega in
delovnega procesa.
38

Posledica take miselnosti in delovanja sistema
je danes nefleksibilna in neučinkovita organiziranost javnih zavodov. Tehnična delitev dela je
premalo usmerjena v procesno organiziranost,
še vedno prevladuje poslovno funkcijska organiziranost, ki zmanjšuje pomembnost skupnega cilja zavoda, saj so zaposleni predvsem
navezani na svoj poklic in probleme poklica,
ne pa na uresničevanje skupnih ciljev zavoda.
Oddelki se težje sporazumevajo med seboj, kar
dodatno otežuje koordinacijo in multidisciplinarni pristop ter timsko delo, ki je v zdravstvu
še kako pomembno. Prevladuje linijska zvrst
hierarhije. Takšna organiziranost zdravstvenih
zavodov nosi s sabo vse slabosti, ki so znane
tudi iz literature: zapiranje v svoj oddelek, spodbujanje oddelčnega partikularizma, zaostrovanje konkurence med posameznimi oddelčnimi
menedžerji, celo sabotiranje delovanja drugih
oddelkov in institucij (Lipovec, 1987). Ob organizaciji, ki zaostaja za razvojem lastne dejavnosti (v zdravstvu za razvojem diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege), se učinkovitost in
zanesljivost izrabe virov zmanjšuje. Povečuje se
tveganje za napake, ki lahko pripeljejo tudi do
škode za zdravje pacienta. Potreben je pospešen razvoj organizacije vseh procesov v sistemu
zdravstvenega varstva in pomembnih veščin
vodenja, kot so: komunikacija, timsko delo, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za procesno vodenje.
2. KAKOVOST V ZDRAVSTVU
Kakovost je izpolnjenost pričakovanj, potreb,
zahtev vseh udeleženih (zaposlenih, pacientov,
plačnika) … (Žagar, 2011). Kakovost in varnost
obravnave bolnikov morata biti rezultat načrtovanja ter brezhibnega izvajanja postopkov in
nadzora, zato si prizadevamo zagotavljanje kakovosti in varnosti vključiti v enovit sistem vodenja kakovosti (Košnik, 2012). Crosby (1989)
opredeljuje kakovost proizvoda oziroma storitve
kot usklajenost z zahtevami odjemalca in omenja pet trditev menedžmenta kakovosti, s katerimi se ne strinja:
• da je kakovost nekaj dobrega, bleščečega
ali razkošnega,
• da kakovosti ni mogoče opredeliti
in zato tudi ne meriti,
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da obstaja »ekonomika kakovosti«, saj
meni, da je ceneje opraviti delo pravilno že
prvič in dodaja, da je normalna kakovost
»nič napak«,
da kakovost nastaja v službah za kakovost.

Kakovost zdravstvenih storitev je že leta 1992
primarno opredelil Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in velja
za enega glavnih ciljev zdravstvenega varstva
(Leskošek in Pajntar, 2004, str. 42). Leta 2006 je
Ministrstvo za zdravje izdalo Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu, leta 2010
pa Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti
v zdravstvu. Oba dokumenta sta osnova za sistematično vpeljevanje kakovosti v zdravstvene
zavode, ki opredeljujeta strateške cilje, usmeritve, izhodišča in načela za razvoj, vpeljevanje
in izboljševanje kakovosti. Zaključni ukrepi za
vpeljavo standardov in kakovosti niso bili postavljeni, zato so zavodi samostojno vpeljevali
različne modele in standarde.
Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v
zdravstvu 2010–2015 (str. 10–11) opisuje razvoj
celovitega pristopa, ki je bil naslednji:
• uvajanje sistema samoocenjevanja
in zunanje akreditacije leta 2004, ki se je
nanašalo na bolnišnice;
• sistem celovitega vodenja kakovosti se je
počasi stopnjeval v zadnjem desetletju,
spreminjanje organizacijske kulture
namreč poteka počasi;
• sistem spremljanja opozorilnih nevarnih dogodkov, kar pomeni obravnavo
najhujših varnostnih zapletov
pri pacientih, ki je zaživelo leta 2009;
• uvedba kliničnih poti, ki so jih javni
zdravstveni zavodi pričeli uvajati
v zadnjem desetletju;
• med največje izzive na tem področju pa
sodijo komunikacija med osebjem;
• računalniška podpora in uskladitev
različnih pristopov strokovnjakov;
• osredotočenost zdravstvenega sistema
na pacienta;
• vključitev vsebine o kakovosti in varnosti
v programe formalnega izobraževanja
zdravstvenih delavcev.

3. PROCESNI PRISTOP
ORGANIZIRANOSTI V ZDRAVSTVU
V vsaki organizaciji se odvijajo različni procesi
dela in delovanja. Vodstvo mora te procese prepoznati in jih medsebojno povezati. Biloslavo
(2008, str. 328) procese opredeljuje kot dinamični vidik urejenosti organizacije, prav tako pravi, da je proces niz vseh notranjih in zunanjih
dejavnosti, ki ustvarjajo korist za odjemalce.
Procesi se lahko delijo na tri skupine (Biloslavo,
2008, str. 338–339):
• dejavnosti, ki obsegajo razvoj, proizvodnjo,
trženje in usposabljanje;
• vedenjski, ki zajemajo vrednote organizacije, prepričanja in kognitivne procese
• zaznavanja in razumevanja sebe,
organizacije in okolja;
• procesi spreminjanja, ki opisujejo rast
organizacije, prilagajanja in razvoja.
Poseben pogled na delovanje organizacije je
procesni pristop. Dumas s sodelavci (2013, str.
1) procesni pristop opisuje kot umetnost, združeno z znanostjo, ki pomaga sprevideti, kako
delo v organizaciji poteka, da bi lahko dosledno
zagotovili izhod, pri čemer je prednost, da ima
vodstvo vedno možnost izboljševati proces na
podlagi analize drugih možnosti. Proces je skupek dogodkov, aktivnosti in odločitev, ki vodi
do kolektivnega cilja, ki prinaša dodano vrednost odjemalcu (Dumas s sodelavci, 2013, str.
26). Procesni pristop pomeni združevanje pogledov različnih procesov, ki se odvijajo v določeni organizaciji z namenom višje gospodarnosti dela in poslovanja, v kolikor bi lahko dobili
širšo predstavo. V organizaciji poteka veliko
manjših procesov, ki zahtevajo specifično delovanje, vendar brez povezave v širšem smislu
organizacije lahko ti potekajo ločeno, kot bi bili
sami sebi namen in ne za dobrobit dosega glavnega cilja organizacije. Ravno iz tega razloga
procesni pristop lahko poimenujemo kot novo
paradigmo v sodobni organizaciji.
Hammer in Champy (1994, str. 60–72) sta za
procesni pristop podala naslednje značilnosti:
• več nalog je združenih v eno samo;
• delavci sprejemajo odločitve;
• proces teče v naravnem zaporedju;
• procesi imajo več različic, delo se opravi
tako, kot je najbolj smiselno;
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manj nadzora in preverjanja;
uravnavanje neskladij je zmanjšano;
edina stična točka je menedžer;
prevladujejo novonastale centralizirane
oz. decentralizirane operacije, ki so nastale
z združevanjem oz. prenavljanjem.

»Razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistema prispevata k uspešnosti in učinkovitosti organizacije pri doseganju predvidenih rezultatov. Ta pristop pomaga
organizaciji obvladovati medsebojne povezave
in soodvisnost med procesi v sistemu, tako da
se lahko izboljšajo učinki delovanja organizacije.« (SIST EN ISO 9001:2015, str. 9). Standard
ISO 9001:2015 opredeljuje procesni pristop kot
sistematično določitev in vodenje procesov ter
povezavo med njimi, kar omogoča v nadaljnjem
poslovanju razumevanje in izpolnjevanje zahtev,
obravnavo z vidika dodane vrednosti, uspešnega doseganja zastavljenih ciljev ter izboljševanje
procesov na podlagi povratne informacije. Procesni pristop v grobem medsebojno povezuje
različna področja delovanja organizacije in s
povezanostjo vzpostavlja kompleksno delovanje
vseh nivojev za dosego rezultata.
Procesno vodenje temelji na vodji procesa, ki
je odgovoren glavnemu menedžerju. V procesu
deluje multidisciplinarni tim. Procesno organiziranost je mogoče uvesti v vseh dejavnostih.
Procesni pristop organizacije je podprt tudi z
različnimi standardi. Je kompleksen in tesno
povezan oz. soodvisen del organizacije, ki je
največkrat tudi tesno povezan z ostalimi procesi. Za vzpostavitev procesnega pristopa je treba
procese v organizaciji najprej opredeliti, določiti medsebojno zaporedje in medsebojne vplive,
določiti kriterije za merjenje uspešnosti, zagotoviti vire in sredstva za delovanje procesa, v fazi
delovanja pa nadzorovati njegov potek in analizirati proces ter izvajati ukrepe za izboljšanje.
Prednosti procesnega pristopa podrobno opredeljuje standard ISO 9001:2008 in so naslednje:
• naravnanost organizacije v doseganje
želenih ciljev;
• osredotočenost na učinkovitost
in storilnost;
• zaupanje uporabnikov in drugih
zainteresiranih strani;
• transparentnost dela, vodenja
in poslovanja;
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nižji stroški zaradi učinkovite izrabe
sredstev in virov,
zagotovitev ustreznega delovnega okolja;
izboljšano poslovanje in želeni rezultati ter
vključevanje ljudi v odločanje z jasno
opredeljenimi odgovornostmi, pooblastili,
ozaveščenostjo in vizijo.

Standard ISO 9001:2015 (str. 9) pravi, da uporaba procesnega pristopa v sistemu vodenja
kakovosti omogoča razumevanje in dosledno
izpolnjevanje zahtev, obravnavo procesov z vidika dodane vrednosti, doseganje višjega nivoja
uspešnosti in izboljševanje na podlagi vrednotenja podatkov in povratnih informacij. Opredelitev povezanosti in zaporedja organizacijskih
procesov organizaciji omogoča uspešno nadziranje in analiziranje ter ukrepanje na najvišji
ravni, saj ravno iz zaporedja in povezanosti procesov lahko zazna šibke točke delovanja. Pravočasna reakcija in ukrep na zaznano neskladnost
v samem procesu ali med procesi je bistvena za
produktivnost in uspešnost organizacije, zmanjšuje stroške, omogoča boljše izhode …
4. UVAJANJE KAKOVOSTI
V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU
Osnovno poslanstvo kakovosti v zdravstvu se
nanaša na zadovoljstvo pacienta, ki naj bi ga
organizacija obravnavala kot partnerja z vsemi njegovimi potrebami in željami. Kljub temu
da nacionalni sistem zdravstva omejuje takšno
razmišljanje s smernicami in pravili, pa organizaciji pušča proste roke za pristope izven kritja obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja. Na tej točki se lahko zdravstvena
organizacija odloča o drugačnosti, primernosti,
spremembah in dopolnitvah. Ravno spremembe in izboljšave ISO standardi poudarjajo oz.
zahtevajo na vseh področjih organiziranosti, delovanja in poslovanja. Izboljšava je sprememba,
ki pomeni boljšo uspešnost delovanja s katerokoli metodo, ki bo privedla do izmerljive koristi
glede na zastavljeni cilj (Robida, 2009, str. 89).
4.1. Uvajanje ISO standardov
in akreditacije bolnišnic
Čeprav naj bi po smernicah zdravstveni zavodi uvedli sistem kakovosti ISO standardov do
konca leta 2015, se žal to ni zgodilo. Smernice
so vseeno upoštevali nekateri zdravstveni za-
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vodi in standarde tudi uvedli. Obvezna uvedba
mednarodnega standarda akreditacije je veljala
le za bolnišnice, ki so imele kot obvezo uvedbe
mednarodnega standarda zapisano v določilih
Splošnega dogovora, na osnovi katerega se sklepajo letne pogodbe za financiranje. V primeru,
da bolnišnice do leta 2015 ne bi uvedle kateregakoli standarda mednarodne akreditacije, bi
utrpele finančne posledice. Bolnišnice so se lahko akreditirale po treh mednarodno priznanih
standardih, in sicer:
• AACI – International Accreditation
Standards for Healthcare Organizations,
• ACI Accreditation Canada International in
• DIAS/DNV – International Accreditation
Standard for Hospitals.
Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo do
leta 2016 akreditiranih 22 bolnišnic, to je skoraj
85%, kar je bilo pričakovati glede na sistemski
ukrep po obvezni akreditaciji bolnišnic. Zdravstveni domovi se glede na dejstvo, da zanje ni
bil uveden sistemski ukrep, ki bi jim nalagal
obvezno akreditacijo, kot je to veljalo za bolnišnice, v glavnem niso akreditirali. Je pa do leta
2015 pridobilo certifikat ISO standarda skupaj
19 zdravstvenih domov, kar predstavlja komaj
30% vseh zdravstvenih domov v Sloveniji in 16
bolnišnic ali 60%. Dejstvo, da so se skoraj vse
bolnišnice mednarodno akreditirale do zakonsko določenega roka, pove, da je na žalost le
prisila tista, ki zavode sili v izvedbo ustreznega
sistema kakovosti. Tudi odstotek pridobljenega
ISO standarda je v bolnišnicah bistveno višji kot
v zdravstvenih domovih, kar pomeni, da ima
obveza tudi dodatne pozitivne učinke na zavode glede uvajanja sistema kakovosti. Sklepamo
lahko, da bi tudi ostali zdravstveni zavodi sprejeli predpisane standarde, v kolikor bi bili v to
prisiljeni s sistemsko ureditvijo.
Danes, ko so praktično skoraj vse slovenske
bolnišnice prestale zunanjo presojo in pridobile mednarodno akreditacijo, ugotavljamo, da
je procesna organiziranost bolnišnic večinoma
le na papirju in žal največkrat le želja vodstva.
Zaposleni so še vedno premalo izobraženi ter
imajo premalo kompetenc za obvladovanje in
vodenje procesov na svojem področju. Medtem ko je upravljanje in preurejanje procesov
v gospodarstvu že dolgo strokovno področje,

ki zahteva dodatno znanje in kompetence vseh
zaposlenih, skupaj z ustrezno uporabo informacijskih rešitev, se v zdravstvu s tem ukvarjajo
dodatno usposobljeni »kakovostniki« na upravi
in zunanji svetovalci za kakovost, ki imajo omejeno znanje s področja zdravstva. Kakovost v
zdravstvu tako ostaja paralelni poslovni sistem,
s poudarkom na vodenju interne dokumentacije o navodilih za delo, ter posel za zunanje svetovalce in presojevalce kakovosti, ne pa način
vodenja in poslovanja v smislu obvladovanja
kakovosti procesov.
5. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
5.1. Osnovni podatki o bolnišnici
Splošna bolnišnica Novo mesto je po velikosti
druga največja slovenska regionalna bolnišnica
in četrta največja slovenska bolnišnica. Bolnišnica v Novem mestu deluje že več kot 120 let, s
svojimi storitvami na sekundarni ravni pokriva
območje JV regije. Zdravstvene storitve na bolnišnični ravni nudi okrog 160.000 prebivalcem.
Ima preko 1.100 zaposlenih, od tega 180 zdravnikov in 580 medicinskih sester. Letni prihodek
bolnišnice je okrog 60 mio EUR, hospitaliziranih bolnikov pa je okrog 21.000. Bolnišnica za
izvajanje hospitalne dejavnosti razpolaga s približno 400 posteljami, povprečna ležalna doba v
bolnišnici je 5,5 dneva. Bolnišnica letno beleži
okrog 180.000 obiskov v specialistično ambulantni obravnavi, okrog 1.300 porodov in okrog
15.000 dializ.
Poslanstvo Splošne bolnišnice Novo mesto
Osnovno poslanstvo bolnišnice je nuditi kakovostno, dostopno in varno zdravstveno oskrbo
prebivalcem JV regije na sekundarni – bolnišnični ravni. Je osrednja zdravstvena ustanova v
regiji, ki skladno z zdravstvenimi potrebami prebivalstva prilagaja in razvija sekundarno zdravstveno dejavnost. Je močno vpeta v regijsko
okolje ter sodeluje in se povezuje z drugimi zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi in državnimi
inštitucijami, s civilno družbo idr. Je učna bolnišnica oziroma baza za študente medicinske in
zdravstvene fakultete ter dijake srednjih zdravstvenih šol. Bolnišnica je družbeno odgovorna
ustanova, zavezana rasti in strokovnemu ter
tehnološkemu razvoju s ciljem zagotavljati visoko kvalitetne, dostopne in varne zdravstvene
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storitve ljudem. Prevladujoče vrednote bolnišnice: kakovostna, celovita in varna zdravstvena
oskrba, dostopnost, profesionalnost in prijaznost. Želena organizacijska kultura je kultura
sodelovanja, interdisciplinarnosti in mentorstva, vzpodbujevalna ter inovativno-kreativna.
Vizija Splošne bolnišnice Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo mesto bo postala ena
najboljših regijskih bolnišnic v Sloveniji. Prebivalcem JV Slovenije in tudi širše bo zagotavljala
kakovostno, pravočasno in varno zdravstveno oskrbo na bolnišnični ravni, s katero bodo
uporabniki zadovoljni. Sledila bo zdravstvenim
potrebam ljudi in zanje razvijala zdravstvene
dejavnosti vrhunske kakovosti. Pri tem bo skrbela za in vzpodbujala strokovni in osebnostni
razvoj zaposlenih, razvoj sodobnih tehnologij in
opreme ter ustrezne prostore. V ospredju bo organizacijska kultura spoštovanja, timskega dela
in osredotočanja na pacienta. Pri tem bo moto
delovanja bolnišnice: »Za vse, ki boste prišli v
naš zavod in potrebovali naše storitve, bomo
poskrbeli kot za naše najdražje«.
5.2. Uvajanje sistema kakovosti in standardov
v Splošni bolnišnici Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo mesto je bila pri uvajanju sistema kakovosti v poslovanje bolnišnice
ena prvih bolnišnic oziroma zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Verjetno tudi zato, ker je bila
dolenjska regija zaradi močnega mednarodno
usmerjenega gospodarstva na področju industrije prisiljena že zelo zgodaj v uvajanje sistema kakovosti v poslovanje industrijskih podjetij. Duh uvajanja sistema kakovosti se je tako
hitreje širil tudi na druga področja, vključno z
zdravstvom. Tako sta bili že leta 1997 sprejeti
vizija in strategija razvoja bolnišnice ter začetek
projekta uvajanja TQM. Bolnišnica je leta 2003
začela z intenzivnimi aktivnostmi za pridobitev
certifikata ISO 9001 (popis procesov, izdelava
Poslovnika kakovosti, izobraževanje, notranja
presoja, predcertifikacijska presoja) in je leta
2006 tudi pridobila certifikat ISO 9001:2000.
Leta 2009 je bolnišnica pridobljeni certifikat
nadgradila s certifikatom ISO 9001:2008. Februarja 2011 se je bolnišnica odločila za vključitev
v proces pridobitve akreditiranja po standardu
DNV – NIAHO (DIAS) in standard novembra istega leta tudi dobila. Bolnišnica se je večkrat prijavila na presojo po modelu odličnosti
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– EFQM in dosegala zavidljive rezultate. Leta
2013 je bolnišnica pridobila osnovni certifikat
Družini prijazna ustanova, leta 2015 pa naziv
oziroma certifikat Dojenju prijazna zdravstvena
ustanova.
6. ALI NAM JE AKREDITACIJA
BOLNIŠNICE TER UVAJANJE ISO IN
DRUGIH STANDARDOV IZBOLJŠALO
NAČIN VODENJA IN OBVLADOVANJA
KAKOVOSTI
Kakovostna in varna obravnava pacienta je
osnovno poslanstvo in princip delovanja vseh
zdravstvenih ustanov. Sistematično vodenje
kakovosti dviguje raven kakovosti in varnosti
zdravstvene obravnave. Pri tem pa morata biti
kakovost in varnost vtkana v kulturo slehernega
zaposlenega v zdravstveni ustanovi. Zaposleni
morajo videti smisel in korist procesnega urejanja svojega dela. Biti morajo skrbniki svojih
procesov, sodelovati pri njihovi vzpostavitvi in
izvajanju. Za to pa morajo biti primerno izobraženi v smislu procesnega urejanja dela in imeti
primerne kompetence. V uvajanju sistema kakovosti ne smejo videti zgolj dodatnega dela ter
nepotrebnega administriranja in popisovanja
svojih del, pač pa koristen in potreben način delovanja. Največja pomanjkljivost in izvirni greh
uvajanja kakovosti v zdravstvo je ravno v tem,
da so se s kakovostjo ukvarjali posebej določeni
ljudje – »kakovostniki« v zavodu (nekateri, npr.
predstavniki vodstev za kakovost, tudi s polnim
delovnim časom). Kakovost je bila tako vzporedna veja oziroma vzporedni poslovni sistem s
poudarkom na dokumentaciji oziroma popisih
del, navodilih za delo itd. Vse te napake so se
dogajale tudi v naši bolnišnici. Poleg posebnega človeka – kakovostnika na upravi smo imenovali tudi Komisijo za kakovost. Zbirali smo
nešteto indikatorjev kakovosti, ki niso bili ustrezno obdelani pri prejemniku in niso temeljili na
realnih podatkih. V glavnem je šlo za papirno
zbiranje podatkov na obrazcih. Glavne medicinske sestre na posameznih oddelkih so morale
skrbeti za popise procesov, za poslovnike kakovosti itd., kar jim je nalagalo še dodatno breme
in jemalo čas za delo s pacienti. Kljub dejstvu,
da imajo v bolnišnicah zaposleni zdravniki,
tudi naši, velik vpliv na proces odločanja v osrednjem vodstvenem timu kot tudi na strategijo
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zavoda, pa so premalo vključeni v sistem kakovosti oz. v procesno organiziranje svoje strokovne dejavnosti. Žal za to tudi nimajo zadostnih
znanj in kompetenc, razen redkih izjem, ki so
bili posebej vključeni v sistem izobraževanja s
tega področja.
Vsa navedena dejstva, ki so skoraj enaka v vseh
slovenskih bolnišnicah, kažejo na to, da smo sistem uvajanja kakovosti narobe zastavili. Namesto, da bi širili uvajanje procesne organiziranosti
in v tem smislu preuredili poslovanje bolnišnice
ter zagotavljali, da imajo procesi obravnave lastnika, ki skrbi za učinkovitost, vitkost in kakovost procesa, smo se tega lotili birokratsko. V
proces uvajanja kakovosti nismo vključili vsakega zaposlenega ter poskrbeli za ustrezno izobraževanje in vključenost zaposlenih. Čeprav imamo v bolnišnici številna priznanja in certifikate,
ki naj bi kazali na zavidljiv nivo obvladovanja
kakovosti, vzorno urejeno dokumentacijo o kakovosti, ki jo zahtevajo razni sistemi kakovosti,
in čeprav vsako leto solidno opravimo vse notranje in zunanje presoje kakovosti, pa žal rezultati dela in poslovanja bolnišnice v praksi tega
ne potrjujejo. Leta 2016 smo celo zavrnili nominacijo bolnišnice za visoko priznanje po modelu odličnosti – EFQM. To pa iz razloga, ker
smo ravno v letu 2015 pridelali visoko poslovno
izgubo, za katero smo samokritično ocenili, da
je poleg zunanjih vzrokov (neprimerno financiranje bolnišnic) izhajala tudi iz neprimerne
organiziranosti bolnišnice. Dejstvo je, da imamo še vedno funkcionalno »vrtičkarsko« organiziranost, ki ne omogoča zadostnega in nujno
potrebnega procesno organiziranega timskega
dela bolnišnice.
6.1. Vzpostavitev sistema procesne
organiziranosti in motiviranja zaposlenih
Danes se v bolnišnici zavedamo, da bistvo sistema kakovosti ni v certifikatih in administrativnem urejanju dokumentacije o kakovosti, niti v
tem, da posebej določeni posamezniki skrbijo
za uvajanje kakovosti v bolnišnico. Bistvo uvajanja kakovosti je v zaposlenih in vodstvu ter dojemanju kulture in koristi kakovosti in varnosti
tako za paciente kot za zaposlene. Zavedamo se,
da je nujno dvigniti zavest vseh zaposlenih, da
pridejo do spoznanja, da uvajanje sistema kakovosti ni v administrativnem dokumentiranju
ter opisovanju del in navodil za delo, pač pa v

določanju in vzpostavitvi procesov dela, s katerimi bomo lažje obvladovali tako svoje delo kot
delo sodelavcev, ki bo medsebojno povezano in
usklajeno dajalo boljše rezultate, višjo kakovost
in varnost zdravstvene obravnave bolnikov oziroma dela zaposlenih. Trudimo se spoznati, da
presoje niso nadzor nad delom zaposlenih, pač
pa možnost, kako izboljšati in optimizirati svoj
proces dela.
Vodstvo se z zavzetostjo trudi, da preidemo iz
»vrtičkarske« organiziranosti v procesno organiziranost bolnišnice. Smo v fazi priprave nove
organiziranosti bolnišnice, ki bo izhajala iz procesnega vodenja in obvladovanja posameznih
del in dejavnosti. Združevali bomo posamezne
dejavnosti v smiselne celote, podlaga bo procesna urejenost in usklajenost posameznih dejavnosti in del. Zavedamo se, da je srednji menedžment, ki ga sestavljajo predstojniki in glavne
sestre, osrednja struktura v bolnišnici, ki ima in
mora imeti pomembno vlogo pri vzpostavljanju
in obvladovanju procesov v bolnišnici. Vodstvo
bolnišnice skupaj s srednjim menedžmentom –
predstojniki je odgovorno za miselni premik zaposlenih pri razumevanju kakovosti poslovnega
sistema kot celote. Skrb za kakovost posamezne
aktivnosti in poslovnih procesov je naloga vsakega zaposlenega. V Splošni bolnišnici Novo
mesto smo v fazi, ko intenzivno komuniciramo
z vodji. Pri zaposlenih stimuliramo uvajanje
inovacij, novosti in sprememb v procesu dela,
javljanju napak, nepravilnosti in odklonov. S
tem želimo vplivati na spremembo miselnosti,
da so napake in odkloni nekaj, kar se sankcionira in skriva.
Spodbujamo in motiviramo izobraževanje in
pridobivanje kompetenc za obvladovanje in vodenje procesov na svojem področju tako vodij
kot vseh zaposlenih. Sistem kakovosti želimo
vtkati v miselni in delovni proces slehernega zaposlenega in ga ne voditi kot paralelni poslovni
sistem. Zunanje presojevalce skušamo jemati
kot mentorje, ki neobremenjeno kažejo na boljše načine in možnosti opravljanja posameznih
aktivnosti v procesu dela bolnišnice.
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7. ZAKLJUČEK

8. VIRI IN LITERATURA

Strategija kakovosti in odličnosti v zdravstvu
do leta 2015 je bila v Sloveniji izdelana, vendar
v poslovni praksi ni pravih učinkov niti ključnega preskoka v razumevanju pomembnosti in
koristi modelov. Glavne ovire pri uvajanju standardov so nemotiviranost zaposlenih za uvajanje sprememb. Nacionalne usmeritve za razvoj
kakovosti v zdravstvu Ministrstva za zdravje
(2006) je strateški dokument, ki podaja smernice in usmeritve za vpeljavo mednarodnih
standardov kakovosti v sistem zdravstvene oz.
medicinske obravnave.
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Za razumevanje kakovosti v zdravstvu je treba
uskladiti različne poglede vseh zainteresiranih
strani, v kolikor bi bil lahko sistem učinkovit,
uspešen in čim bolj prilagojen potrebam in pričakovanjem. Osnovno poslanstvo se nanaša na
zadovoljstvo pacienta, ki naj bi ga organizacija
obravnavala kot partnerja z vsemi njegovimi
potrebami in željami. Nacionalne usmeritve in
strategije so predvidele celovit pristop k razvoju,
ciljem in obvladovanju kakovosti v zdravstvu,
vendar je zaradi neopredeljenih virov in minimalne spodbude, odpora nekaterih interesnih
skupin ter pomanjkanja interesa za vodenje in
povezovanje na najvišji ravni, projekt kakovosti v zdravstvu ostal prepuščen ambicioznim
menedžerjem, ki so v vpeljavi sistema vodenja
in upravljanja, vzdrževanja in izboljševanja kakovosti videli dodano vrednost za posamezni
zdravstveni zavod.
Prihodnost kakovosti je v menedžmentu kakovosti, ki se odraža v menedžmentu sistema vodenja poslovnih procesov in menedžmentu ljudi, njihovem motiviranju in usposabljanju. Torej
nič več paralelnega sistema kakovosti, pač pa
potreba, da ima vsak zaposleni znanje in kompetence, da bo svoje delo opravil kakovostno in
tako poskrbel za kakovost celotnega procesa, v
katerem sodeluje. V slovenskem zdravstvu je
nujno preiti iz toge hierarhične organiziranosti
v procesni način poslovanja, usposobiti in opolnomočiti zaposlene ter jih spodbujati, da bo
timsko delo teklo brez zapletov in da bodo cilji
organizacije tudi njihovi cilji.
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Abstract:

Razvoj vodij je ključna vloga
kadrovskega managementa

Development of leaders in the key function
of HRM

Kadrovske službe se še vedno vse preveč ukvarjajo
pretežno s kadrovskimi administrativnimi zadevami, ki so povezane z zaposlovanjem in urejanjem pogodbenih razmerij med delodajalci in delojemalci. Skrb za zaposlene ter njihov strokovni
in osebnostni razvoj so prej izjema kot pravilo.
Težava je predvsem v pomanjkanju kadrovskih
strokovnjakov specialistov za prepoznavanje in
razvoj človeškega potenciala. Razvoj vodij je ena
od najbolj pomembnih nalog vsakega direktorja kadrovskega področja, saj prakse kažejo, da
imamo v našem okolju veliko težav s kakovostjo
vodenja ljudi. Motivi, ki ženejo zaposlene, da si
želijo prevzeti vodstvene naloge, so zelo različni
in največkrat malo povezani z njihovo kompetentnostjo za vodenje. Prav zaradi tega bi morali mnogo več pozornosti posvetiti izboru vodij,
funkcionalni usposobitvi za vodenje ljudi, sistematičnemu pridobivanju prakse z mentorskim
usmerjanjem ter ustreznim skupinskim in individualnim coachingom.

The human resource departments are still largely focusing on administrative roles related to
contractual relations between employers and
employees. Care for employees and their professional and personal development is still more of an
exception rather than the rule. The main problem
is lack of competent human resource specialists
in the area of identification and development of
human potential. As practice shows, leadership
development is one of the most important tasks of
every HR manager. In our business environment,
we still have many problems with leadership quality. The motives why employees want to take on
managerial tasks differ considerably and are most
often hardly related to their leadership competence. For this reason, much more attention should
be paid to selection of leaders, functional training
for leadership, systematic acquiring of practices
with mentoring guidance, as well as appropriate
group and individual coaching.
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ORGANIZIRANOST
KADROVSKE FUNKCIJE
Zaposleni so vedno ključni za uspeh organizacije, če nam je to všeč ali ne. Prepričan sem, da se
bo funkcija ravnanja s človeškimi viri morala na
novo opredeliti ali se vsaj zavedati sama sebe ter
svoje vloge v organizacijah prihodnosti, je leta
2008 zapisal svetovno znani Edgar Schein, profesor za management in organizacijsko vedenje.
Predstavniki slovenskega Društva ekonomistov
v zdravstvu so prepričani, da se v našem domačem okolju, vsaj v tistem, kjer se oni največ gibljejo, ta napoved do leta 2017 še ni uresničila.
V svojih izhodiščih za letošnjo konferenco na
Ptuju so zapisali, da se kadrovske službe v zdravstvu vse preveč ukvarjajo pretežno s kadrovsko
administrativnimi zadevami, ki so povezane z
zaposlovanjem in urejanjem pogodbenih razmerij med delodajalci in delojemalci. Skrb za
zaposlene ter njihov strokovni in osebnostni razvoj naj bi bila prej izjema kot pravilo.
Moja razmišljanja na njihovi konferenci naj
bi obravnavala položaj in vlogo kadrovske
stroke ali kadrovskih služb v naših organizacijskih okoljih. Ta razmišljanja naj bi pomagala
k oceni stanja na področju kadrovske stroke v
zdravstvu in pripravi izhodišč za aktivnosti, ki
bi jih bilo treba sprožiti, da bi se stanje spremenilo na bolje.
Najprej sem pomislil, kaj mi kažejo moje praktične izkušnje. Spomin mi je poromal v prvo
obdobje mojih rednih zaposlitev, ko so me kot
mladega nadobudnega psihologa sprejeli na
delo v kadrovsko službo velikega podjetja, ki se
je ukvarjalo z mestnim, medkrajevnim in tovornim prometom, obsežno podporno servisno
dejavnostjo ter hotelsko, gostinsko in turistično
dejavnostjo. V njem je bilo zaposlenih več kot
3000 ljudi, v več kot 20 organizacijskih enotah
po vsej Sloveniji. Kadrovska dejavnost je bila
razdeljena na operativno zaposlovanje, ki je
vključevalo tudi administrativni del, in na skupino strokovnjakov specialistov, v katero so bili
vključeni: dva psihologa, dve socialni delavki,
en pravnik in en profesor telesne vzgoje. Ta skupina specialistov je skrbela za organizacijsko kadrovski razvoj, kadrovske analize in kadrovski
kontroling, izobraževanje in štipendiranje, psihološko in socialno oskrbo zaposlenih s težava46

mi ter krepitev fizičnega zdravja in psihofizične
kondicije. Skupaj nas je bilo na kadrovskem področju zaposlenih v povprečju 15 strokovnjakov
ali en strokovni sodelavec na 200 zaposlenih. To
je bila takrat tudi norma za dobre organizacije.
Ena tretjina je opravljala administrativne posle,
ena tretjina naloge na področju operativnega
zaposlovanja in ena tretjina naloge na področju
razvoja kadrov.
Proti koncu prve polovice moje delovne dobe
sem prevzel vodilno delovno mesto direktorja
kadrovske službe velikega in po dejavnostih zelo
pestrega podjetja na področju kovinsko predelovalne industrije. V tej službi smo bili zadolženi še za nekoliko širši spekter nalog, saj je k nam
sodilo tudi urejanje plač in s plačami povezanih
nalog ter naloge s področja družbenega standarda. Število zaposlenih v podjetju se je takrat
gibalo okrog 3500 v več kot 20 organizacijskih
enotah. Število zaposlenih v kadrovski službi pa
se je gibalo okrog 25. To pomeni, da smo imeli
enega strokovnega sodelavca na 140 zaposlenih.
Podatki, ki so bili zbrani za eno izmed diplomskih nalog na Fakulteti za družbene vede, izdelane leta 2004, kažejo, da je bilo v tistem času
razmerje kadrovskih strokovnjakov, glede na
število zaposlenih, ustrezno, in sicer v povprečju en strokovnjak na 130 zaposlenih. V anketi, ki je bila med podjetji izvedena v letu 2013,
so anketiranci ugotavljali, da je moč kadrovske
funkcije odvisna predvsem od strokovnosti in
vloge kadrovskih strokovnjakov.
V svojem profesionalnem dvajsetletnem svetovalnem delu sem imel veliko priložnosti za
sodelovanje z vodilnimi, vodstvenimi in strokovnimi delavci kadrovskih služb v različnih,
predvsem velikih podjetjih. V veliki večini so
bili v podrejeni vlogi z vodstvom organizacije.
Nekateri so bili v vlogi pripravljavcev strokovnih predlogov, največ pa jih je bilo v vlogi izvajalcev nalog, ki so jih dobili od vodstva podjetja. Srečal sem malo kadrovskih strokovnjakov,
ki bi bili v partnerskem enakopravnem odnosu
z vodstvom podjetja. Uspešni kadrovski svetovalni projekti so se odvijali le v podjetjih, kjer
je »prvi človek podjetja« imel posluh za razvoj
človeških virov. V teh podjetjih so tudi kadrovski direktorji »imeli nekaj več besede«.

20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ptuj 12. in 13. oktober 2017

Milan Terpin

Iz dolgoletnega trenda števila kadrovskih strokovnjakov v primerjavi s številom zaposlenih
lahko ugotovimo, da so kadrovske službe v
glavnem številčno zadostne. Težave se skrivajo
v notranji organizaciji, strukturi zaposlenih in
kakovosti njihovega dela. Kadrovske službe se
niso uspele ustrezno prestrukturirati iz pretežno
administrativno operativnih, v službe, ki bi skrbele predvsem za sodobne načine pridobivanja
in razvijanja kadrov.
V sodobni kadrovski službi naj bi bil ključni
poudarek na njeni strateški vlogi zagotavljanja
visoko kompetentnih, visoko motiviranih in
pozitivno čustveno naravnanih zaposlenih za
uresničevanje vizije podjetja z učinkovitim doseganjem ciljev. Za strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih so operativno zadolženi njihovi
neposredni vodje, kar pomeni, da so kadrovski
strokovnjaki njihovi interni svetovalci, mentorji
in coachi.
Sledijo nekatere ključne razvojne naloge kadrovskih strokovnjakov:
Soodločanje o človeškem potencialu
• Soodločanje pri sprejemanju in
premeščanju ključnih kadrov,
• soodločanje o aktivnostih za obvladovanje
sprememb,
• diferenciacija kadrov z ločevanjem dobrih
od povprečnih in slabih,
• diferenciacija kadrov z ločevanjem
specialistov in generalistov,
• stalni nadzor kompetentnosti, zavzetosti in
zadovoljstva zaposlenih.
Načrtovanje človeškega potenciala
za realizacijo poslovne strategije
• Zagotavljanje vpetosti človeških virov v
strateške dokumente organizacije,
• prenos in razumevanje vizije ter poslovne
strategije v organizacijski strukturi,
• zagotavljanje človeškega potenciala za
realizacijo poslovne strategije,
• lastni razvoj in obdržanje ključnih
zaposlenih podjetja,
• zagotavljanje učinkovitosti kadrovskega
podsistema.
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Inovativno iskanje človeškega potenciala
• Stalno iskanje oz. »headhunting« ključnih
kadrov,
• iskanje in razvoj talentov,
• iskanje in razvoj inovativnih zaposlenih,
• iskanje in razvoj kadrov z visoko
nadpovprečnim osebnostnim potencialom,
• iskanje in razvoj visoko nadpovprečno
motiviranih kadrov.
Skrb za razvoj človeškega potenciala
• Omogočanje osebnostnega razvoja
ključnih kadrov,
• krepitev pozitivne produktivne energije in
zavzetosti zaposlenih,
• ohranjanje in krepitev individualnih
konkurenčnih prednosti,
• upravljanje vrednot in spreminjanje
organizacijske kulture,
• identifikacija, razvoj in svetovalna pomoč
vodjem pri delu z ljudmi.
Skrb za pripravo zaposlenih za učinkovito delo
• Sistemiziranje dela in prilagajanje dela
spremembam vrednot,
• sklepanje pogodb o delu s kandidati za delo
in zaposlenimi,
• sklepanje psiholoških pogodb s kandidati
za delo in zaposlenimi,
• funkcionalno usposabljanje za krepitev
strokovne kompetentnosti zaposlenih,
• urejanje transfera znanja v učeči se
organizaciji.
Skrb za povezovanje
in dobro počutje zaposlenih
• Skrb za komunikacijsko pretočnost
v organizaciji,
• skrb za medgeneracijsko povezovanje,
• skrb za zadovoljstvo zaposlenih z delom v
organizaciji,
• skrb za kakovost življenja zaposlenih,
• skrb za vživljanje v kupce in povezovanje
s kupci.
Opravljanje navedenih nalog zahteva ozaveščenost vodstva organizacije o sodobni vlogi kadrovske funkcije pri realizaciji poslovne strategije za zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti
organizacije. Hkrati zahteva ustrezno organiziranost in kadrovsko sestavo kadrovske službe,
saj naloge zahtevajo visoko specializirano stro-
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kovno delo in ustreznega vodjo tega področja
dela. Vodenje sodobne kadrovske službe lahko prevzame le človek z močnimi strokovnimi
kompetencami, skladnimi osebnostnimi kompetencami in ustrezno vodstveno kompetentnostjo. Zelo pomembna je osebnostna usklajenost
z direktorjem ali predsednikom uprave, ki naj bi
bil praviloma usmerjen v produktno procesno
področje dela, medtem ko mora biti direktor
kadrovske službe osredotočen na zagotavljanje
ustreznega človeškega potenciala za realizacijo
poslovne strategije – »skupaj naj bi bila najboljši
par«.
Razvoj vodij
Razvoj vodij je ena od najpomembnejših nalog
vsakega direktorja kadrovskega področja. Prakse kažejo, da imamo v naših okoljih veliko težav s kakovostjo vodenja ljudi. Zelo je razširjena
miselnost, da je vodenje ljudi »nekaj za zraven«.
Nekaj, kar imamo že tako ali tako v sebi, zato
se lahko temu hitro priučimo. Mnogo premalo je zavedanja, da je vodenje ljudi »poklic«, ki
zahteva ustrezno strokovno kompetentnost –
torej znanje, veščine in izkušnje iz vodenja ljudi. Ob strokovni kompetentnosti je še posebej
pomembna osebnostna kompetentnost, saj voditi ljudi pomeni tudi upravljati njihove osebnosti. Le osebnostno kompetenten vodja lahko
uspešno in učinkovito vpliva na zaposlene, ki
jih vodi, in obratno – zaposleni so pripravljeni
sprejeti le vpliv tistih vodij, ki jim zaupajo. Zaupanja vredni pa so vodje, ki so strokovno in
osebnostno kompetentni.

Odločevalci v organizacijah velikokrat izbirajo vodje izmed strokovno najbolj uspešnih
sodelavcev, misleč, da bodo tudi dobri vodje.
Strokovna uspešnost in uspešnost vodenja sta
velikokrat v velikem razkoraku, saj se ljudje po
naravni zakonitosti delimo na specialiste in generaliste.
Redkim je dano, da so dobri »na obeh koncih«
dimenzije, in tako se največkrat zgodi, da iz dobrih strokovnjakov naredimo slabe vodje.
Motivi, ki ženejo zaposlene, da si želijo prevzeti
vodstvene naloge, so zelo različni in največkrat
malo povezani z njihovo kompetentnostjo za
vodenje. Želje po prevzemu vodstvenih dolžnosti so velikokrat povezane z višjo plačo, večjim
ugledom tega dela v delovnem in življenjskem
okolju, različnimi privilegiji, možnostmi kariernega razvoja in različnimi drugimi dejavniki.
Dejstva, da vodstvene vloge prevzemajo tudi
manj primerni ljudje za vodenje, nas usmerjajo
v zaključek, da bi morali mnogo več pozornosti
posvetiti izboru vodij, funkcionalni usposobitvi za vodenje ljudi in sistematičnemu pridobivanju prakse z mentorskim usmerjanjem ter
ustreznim skupinskim in individualnim coachingom.
V vseh organizacijah si želijo učinkovitih vodij.
V manjšem številu organizacij pa se zavedajo, da je učinkovitost vodenja odvisna od treh
ključnih faktorjev.

Slika 1: Trije faktorji učinkovitega vodenja

Faktor strokovne učinkovitosti izhaja iz strokovne kompetentnosti za vodenje ljudi – znanje
in izkušnje, faktor osebnostne učinkovitosti iz
osebnostnega profila vodje ter faktor učinkovitosti vodenja iz strokovne in osebnostne učinkovitosti višjega vodje.
Pri izboru vodij je pomembno, da ocenjujemo
stopnjo njihove strokovne kompetentnosti za:
• ciljno usmerjeno vodenje za realizacijo
poslovne strategije,
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•
•
•
•
•
•
•

spodbujanje ustvarjalnega in podjetnega
mišljenja,
koordiniranje dela in ustvarjalno reševanje
problemov,
sodelovanje in reševanje medosebnih
konfliktov,
odločanje in soodločanje,
obvladovanje organizacijskih sprememb,
motiviranje in nagrajevanje sodelavcev,
strokovni in osebnostni razvoj sodelavcev,
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•
•
•
•

organizacijo dela in delegiranje nalog,
organizacijo transfera znanja,
kadrovski inženiring,
komuniciranje in informiranje.

Osebnostno kompetentnost praviloma ugotavljamo s psihološkim testiranjem, ki omogoča
vpogled v razumsko logični, motivacijsko upravljavski in čustveno komunikacijski segment
osebnosti. V osebnostnem profilu imajo posebno težo naslednji dejavniki, ki so v večji meri
povezani z vodenjem:
• splošna intelektualna kapaciteta,
• sposobnost procesno logičnega mišljenja,
• vrednote,
• motivacijske in karierne usmeritve,
• motiv za uporabo osebne moči
za vplivanje na druge,
• timske vloge,
• stopnja aktivnosti in asertivnosti,
• čustvena stabilnost,
• odprtost za spremembe,
• komunikativnost,
• usmerjenost v sodelovanje in
• drugi dejavniki.
Največ težav v praksi predstavlja merjenje dejavnika »učinkovitost vodenja«, saj se ta dejavnik nanaša na višjega vodjo, ki je praviloma med
odločevalci, ki odločajo o sprejemu novega vodstvenega sodelavca ali sodelavke.

Razvoj vodij je ključna vloga kadrovskega menedžmenta

Rezultati dela so »usodno« odvisni od načinov
dela in predvsem sodelovanja. Dejstvo je, da
smo si ljudje osebnostno zelo različni, zato so
različno uspešne tudi različne kombinacije ljudi, ki morajo pri delu sodelovati. Mnogi projekti slabo končajo zaradi »nesrečne kombinacije
slabo vodenih sodelavcev« in ne zaradi šibkega
strokovnega znanja. Slabo končajo zaradi šibke
in neustrezne komunikacije, ki je praviloma posledica slabih medosebnih odnosov v skupini. V
zdravstvu lahko zaradi slabih medosebnih odnosov bolniki tudi umirajo.
Vodje so nedvomno tisti, ki morajo skrbeti za
ustrezno sestavo skupine ter za kakovostne
medosebne odnose v skupini. Sreča je v tem, da
se je mogoče pozitivnih medosebnih odnosov in
sodelovanja tudi naučiti. Prav zato pa vodje »krvavo« potrebujejo pomoč specializiranih kadrovskih strokovnjakov ustreznega strokovnega
in osebnostnega profila. Vsak vodja bi moral
imeti ob vsakem času na voljo ekipo kadrovskih
specialistov, da bi mu lahko pomagali pri pripravi, uporabi in razvoju človeškega potenciala.
Le z »roko v roki« je mogoče pričakovati odgovorno, uspešno in učinkovito delo z ljudmi.
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Povzetek:

Abstract:

Pri uvajanju novih znanj v zdravstvene organizacije se poleg strokovnih in medicinskih uvrščajo
tudi znanja s področja organizacije dela in optimizacije delovnih procesov, ki jim je treba nameniti dovolj pozornosti. Med slednja uvrščamo
tudi znanja s področja uvajanja Vitke/Lean organizacije (v nadaljevanju »vitka« organizacija)
in uporabo sodobne tehnologije za evidentiranje
zdravstvenih storitev ob pacientu – enkratni vnos
podatka za vse uporabnike ter skrajševanju komunikacijskih poti med posameznimi procesi
dela in/ali organizacijskimi enotami.

In addition to professional/medical knowledge,
new knowledge in healthcare organisations includes knowledge in the field of work organisation
and work process optimisation, to which sufficient attention must be devoted. The latter also covers knowledge in the area of introducing a lean
organisation and the use of modern technology
for recording patient care services – one-time data
entry for all users – as well as shortening communication pathways between individual work
processes and/or organisational units.

Trenutno finančno stanje v naših zdravstvenih
ustanovah ni ugodno in vse bolj se kaže potreba
po spremembi poslovne politike v smeri »porabiti
manj, da naredimo več«. Zdravstvene organizacije, ki so bile pri teh spremembah uspešnejše, so
storile pomemben korak prav pri spremembi politike vodenja in upravljanja ter se osredotočile k
večji usmerjenosti v pacienta. Posledično to vodi
do boljše organizacije dela, višje kakovosti storitev, prihrankov ter vlaganj v novo, sodobnejšo
tehnologijo in opremo. Manj je tudi izgub časa
in materiala, hkrati pa se izboljša komunikacija
med zaposlenimi. To prispeva k izboljšanju medsebojnih odnosov in skupaj vodi k varnejši in kakovostnejši zdravstveni obravnavi pacientov.
Z optimizacijo delovnih procesov se zmanjšujejo
nepotrebni koraki v posameznih procesih dela in
izboljšuje pretočnost tudi vseh vrst informacij. Te-

At present, the financial situation in Slovenian healthcare institutions is not favourable, and there
is an increasing need to change the philosophy of
“spending less to do more”. Health organisations
that have been more successful in these changes
have made an important step in changing the management philosophy and increasing the focus on
the patient. This leads to better work organisation
and higher quality services as well as to savings and investments in new, state-of-the-art technology and equipment, reduced loss of time and
material, and improved communication between
employees. This, in turn, contributes to improvement in interpersonal relationships and leads to a
safer and higher-quality patient care.
Work process optimisation reduces unnecessary
steps in individual work processes and improves
the flow of all types of information. The foundation of a lean health organisation is therefore good
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melj vitke zdravstvene organizacije je torej ta, da
dobro spoznamo razlike v procesih dela, in sicer
med tistimi, ki nam povečujejo kakovost in vrednost, in tistimi, ki nam jo ogrožajo.
Gre torej za strategijo upravljanja izboljšav v procesih dela, izločanje izgub in težnjo k temu, da
nam vsak korak v procesu dela nudi dodatno vrednost v storitvi ali materialu. V prispevku bomo
predstavili nekaj osnovnih izhodišč uvajanja vitke organizacije in načel vitkosti v zdravstveni organizaciji, prve rezultate elektronskega vodenja
negovalne dokumentacije ob pacientu, kako z
uporabo cevne pošte ustvarimo prihranke v času
prenosa v zdravstveni ustanovi in prve izkušnje z
uporabo elektronskega terapevtskega lista za paciente. Vse našteto bomo nadgradili s predstavitvijo s krajšim filmom.
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understanding of the differences in work processes, especially those that increase quality and value and those that pose a threat.
This is a strategy for managing improvements in
work processes, eliminating losses and striving for
each step in the work process to add some value
to a service or material. This contribution demonstrates some starting points for the introduction of
a lean organisation and the principles of leanness
in a healthcare organisation. It presents the first
results of electronic nursing care records at point
of care, how to use tube mail to generate transportation time savings in a healthcare institution, and the first experience of using an electronic
patient therapy chart. All of these topics will be
presented in a short video.
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1. UVOD: »USPETI IN NE LE PREŽIVETI«,
KORAKI K »VITKI« ORGANIZACIJI
Verjamem, da se številni, ki smo zaposleni v
zdravstvenih organizacijah, srečujemo s podobnimi težavami in si postavljamo podobna
vprašanja, med njimi tudi ta, kako učinkoviteje
organizirati delo in kako bolje izrabiti sredstva,
ki jih imamo na razpolago.
Kako postati učinkovitejši in ob tem opraviti
storitve strokovno in varno za paciente, je vsekakor temeljno vprašanje. Ob tem se vse bolj
zavedamo, da je kakovostno in varno opravljeno delo v največji meri odvisno od delovanja
celotnega sistema in vseh procesov dela, ki se v
ustanovi izvajajo. V preteklosti se je prevečkrat
upošteval le proces zdravljenja, ki ga opravi medicinsko/zdravstveno osebje, obenem pa so se
spregledali številni ostali dejavniki, ki še kako
pomembno prispevajo k temu, da je celotna storitev opravljena.
Da storimo korak bliže k odgovoru na zastavljeno vprašanje, moramo »izstopiti« iz kroga
reševanja vsakodnevnih problemov, s katerimi
se srečujemo. Ti nas prepogosto zapletejo v tiste
majhne podrobnosti, ki zaradi njihovega, pogosto nesistematičnega reševanja, preidejo v večje
organizacijske probleme. Takšno organizacijo
imenujemo »tradicionalni« tip organizacije in
njena značilnost je ta, da je osredotočena na reševanje vsakodnevnih problemov.
V zadnjih letih se kot eden od modelov, na podlagi katerih je tudi mogoče postaviti temelje moderne in učinkovitejše organizacije z namenom
izdelati kvaliteten izdelek in/ali opraviti storitev
kakovostno in po optimalni ceni, uporablja model »vitke« proizvodnje in/ali opravljanja storitev, kar vodi do »vitke« organizacije.
Začetek »vitke« proizvodnje (Kešetovič, Zbornik prispevkov, 2012. str. 227) se lahko umesti na
prehod 20. stoletja, ko je Sakichi Toyoda, ustanovitelj današnjega podjetja Toyota, prešel s tekstilne dejavnosti na proizvodnjo avtomobilov.
Taiichi Ohno pa je z uveljavitvijo načel TPS (Toyota Production System) postavil temelje za sistem »vitke proizvodnje«, kot jo poznamo danes.
Načelo sistema »vitke« proizvodnje je identifikacija vseh izgub v celotnem procesu in njihova eliminacija. Glavni cilj »vitke« proizvod-

nje je večno sledenje k popolnosti. To pomeni,
da udeleženci v procesu ne smejo biti nikoli zadovoljni z doseženim, temveč morajo ves čas
iskati načine za izboljšavo tudi najmanjših segmentov procesa. Optimizirati je treba opremo,
delovni čas (npr. v zdravstveni dejavnosti), imeti pod nadzorom morebitne odpovedi pacientov
za operacijo ali specifične preglede, uskladiti je
treba urnike ipd. Skrbeti je treba, da se izboljšuje kakovost, in iskati načine, da se vsako delo
opravi bolje, hitreje in lažje, dokler ne postane
zaposlenim to lastno (Henderson in Larco, Lean
Transformation, 2000, str. 7).
Ali je mogoče to filozofijo prenesti v storitvene
dejavnosti, še zlasti v zdravstvene, katerih cilj
ni ustvarjati profit, je bila seveda ena od velikih dilem. Vendar so tudi številne zdravstvene organizacije v svetu postavile temelje svoji
osnovni organizacijski strukturi po načelih
»vitke organizacije«. John S. Toussaint in Leonard L. Beery (The Promise of Lean in Healthcare, 2013, str. 75) v svojem članku navajata, da
je eden od obetavnih pristopov k upravljanju
zdravstvenih organizacij v ZDA po načelih sistema »vitke organizacije«, ker se kaže nuja po
izboljšanju kakovosti in učinkovitosti le-teh ter
potreba po nadzorovanju stroškov. Zdravstvena
organizacija, organizirana po načelih »vitke« organizacije, je namreč po mnenju avtorjev taka
organizacija, ki omogoča nenehno izboljševanje. Najpomembnejša pri uvajanju sprememb
pa je sprememba v kulturi organizacije – in
prvi korak mora storiti najvišji management, ki
mora postaviti, spodbujati in vzdrževati kulturo nenehnih izboljšav. To mora storiti tako, da
reševanje težav prenese v okolja, kjer nastajajo.
Vsako reševanje težav in problemov, ki so preveč oddaljeni od njihovega nastanka, namreč
ne vodi do najustreznejših rešitev. Zaposleni
najbolje poznajo izvor problema oz. težave in
najpogosteje poiščejo tudi najboljšo rešitev za
odpravo. Taka oblika reševanja in odprava težav
v procesih dela pripomore k izboljšanju odnosov in k tvornejšemu sodelovanju. Tako sta tudi
Womack in Jones »vitko« zdravstveno organizacijo definirala kot tisto, ki se je kulturno zavezala k uporabi znanstvenih metod pri opravljanju dela, nenehnim izboljšavam ter zavezi
zaposlenih, da so usmerjeni k pacientom in
da nenehno izboljšujejo odnos do njih, sode-
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lavcev in okolja. Zdravstveno in nezdravstveno
osebje dobi namreč vzpodbudo, da v izboljšave
vloži več truda in tudi pridobi spretnosti za reševanje težav. Namreč, ko so zaposleni priča, da
je prišlo do pozitivnih sprememb, se zagon za
inovacije in želja, da sodelujejo v njih, poveča.

neka aktivnost čaka na izvedbo. Pretočnost procesov pa pomeni, da povezuje sodelavce, ki tako
lažje in hitreje odkrivajo probleme, jih rešujejo
in preprečujejo nastajanje konfliktov. Pogoj za
dobre delovne odnose je optimalna pretočnost
in kontinuiranost procesov.

Mag. Mitja Kokove (Orodja za krmiljenje procesa vitke proizvodnje, 2015, str. 1–8) posebej
izpostavlja, da bomo šele takrat, ko bomo bolje
videli, kaj in kako delamo ter kaj nam povzroča
izgube, na pravi poti za iskanje rešitev. Izpostavlja, da je treba tako pri proizvodnih kot storitvenih dejavnostih najprej iskati načine, kako
narediti učinkovitejši tok med posameznimi
procesi. To pomeni, da porabimo čim manj časa
oz. optimalen čas za določeno delo/storitev, da
imamo tekoč pretok materiala/sredstev za delo
in pretok informacij. Treba je delati ravno prav,
ravno toliko, da procesi tečejo nemoteno.

Zato je pomembno, da v prvi vrsti preverimo,
katere operacije dela lahko poenostavimo in
katere združimo. Zelo enostaven primer je, ko
receptor v manjših zdravstvenih zavodih lahko
poleg sprejemanja telefonskih klicev in dajanja
informacij opravi še vrsto drugih opravil, in sicer sprejema in odpremi pošto in fakse, skrbi za
ključe v organizaciji, izdaja potne naloge, ureja
parkirišče, izdaja vstopne kartice in podobno.

Najpomembnejša in prva naloga v zdravstveni
organizaciji, če želimo uvajati spremembe, je ta,
da naredimo posnetek stanja. Prepoznati moramo težave in pogledati, kje bi želeli biti boljši,
kateri stroški nam uhajajo izpod nadzora, kje
imamo težave pri prenosu informacij, kdaj in
kje imamo najpogosteje »ozka grla«, kje imamo
največ konfliktov in slabih odnosov med zaposlenimi itd. Če želimo npr. opraviti večjo pretočnost v procesih in zmanjšati izgube v gibanju,
opravimo časovne analize s pomočjo pomagal,
kot je npr. opazovalni formular. Vanj beležimo
čas za posamezno aktivnost znotraj procesa
dela. Posebej moramo biti pozorni na izvajanje
določenih aktivnosti, ko naj bi bili zaposleni »na
čakanju«, npr. ko se izvaja neka predpriprava za
nadaljnje procese dela, ko se npr. stroj segreva,
prostor še ni urejen, material še ni dostavljen,
ni kompetentnih oseb, zdravstvena nega se ne
more nadaljevati, ker še ni opravljena vizita, ne
moreta se izvajati fizioterapija in delovna terapija, ker zdravstvena nega še ni opravljena, obrazci se ne morejo kopirati, ker je stroj pokvarjen,
in številne druge podobne situacije, ki jih poznamo iz vsakodnevnega življenja. Veliko boljši pregled dobimo nad dogajanjem v procesih
dela, če si to preprosto narišemo. Naš cilj mora
biti ta, da se vzpostavijo taki procesi, ki omogočajo (nepretrgan) kontinuiran pretok, ki hitro pokaže na probleme v procesu. Kontinuiran
proces pomeni, da je v njem vse manj časa, ko
54

Nadalje preverimo tudi možnosti za zmanjšanje
gibanja zaposlenih. Morda bo to terjalo določene spremembe v delovnem času, preureditev
procesa dela ipd. Izgube v času zaradi gibanja
zaposlenih v organizaciji in nepotrebnega čakanja so namreč lahko ogromne.
Velja tudi izmeriti druge odhode z delovnega
mesta, oceniti njihovo potrebnost, izgubo časa
in kako to vpliva na učinkovitost posameznika
oz. cele delovne enote.
Z uporabo tehnologije ali spremembo delovnih
procesov lahko npr. gibanje zaposlenih zmanjšamo tudi do 70 odstotkov oziroma s spremembo delovnega časa povečamo razpoložljivi čas
za neposredno delo. Pri vsem tem pa ne smemo nikoli spregledati potrebo po spoštovanju
standardov dela.
Procesi dela v zdravstveni ustanovi se medsebojno povezujejo in potrebna je nemotena
pretočnost. Zato mora biti med drugim tudi zagotovljen pravočasen in predvsem hiter prenos
informacij in/ali materiala. To lahko dosežemo
že z zelo enostavnimi in preprostimi operacijami ali ukrepi, npr. določimo za material novo
lokacijo, ki je bliže bolnišničnemu oddelku ali
ambulanti … Velikokrat je zelo učinkovito že
to, da drugače obrnemo mize, uporabimo razna
pomagala oz. orodja, npr. čitalce za razknjižbo,
razne vidne oznake, opozorila, napotke. Številni
procesi dela osebja se lahko nadomestijo s tehnologijo. Z uporabo tehnologije namreč preprečimo izgubo časa osebja, ki se ga bolj potrebuje
v drugih procesih dela.
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2. UPORABA »NURSE TABLIC«
– EVIDENTIRANJE STORITEV
OB PACIENTU
S strani zdravstvenega osebja velikokrat poslušamo, da so postali administrativni delavci in
da imajo premalo časa za neposredno delo s
pacienti. Dejstvo je, da standardi dela ter zahteve tudi iz naslova pravic pacientov in boljše
preglednosti nad opravljenim delom terjajo številne zapise. Počasi dojemajo pomen situacije
»kar ni zapisano, ni narejeno«. Ti zapisi morajo
namreč biti narejeni pri načrtovanju in pri realizaciji dela ter na njihovi podlagi oblikovani
številni izpisi in izdelana poročila. Ta obsegajo
poročila o tekočem delu za namene statistične
obdelave podatkov, razna sprotna poročila in
pripravo letnega poročila. Šele takrat, ko potrebujemo neke podatke, ugotavljamo ustreznost
in praktičnost njihovega vodenja. Velikokrat
se nam dogaja, da različne poklicne skupine o
pacientu vodijo evidence, ki jih je zaradi narave
vodenja težko združevati. Prepogosto to terja t.i.
»peš« zbiranje, kljub vsem orodjem, ki jih imamo na razpolago. Številni zapisi se tudi izdelajo po opravljenem delu, s časovnim zamikom,
zato obstaja tveganje, da so pomanjkljivi ali pa
jih sploh ni. Dopolnitve »za nazaj« so še večje
tveganje, saj zapisovalec lahko vnese le približek
podatka.
Ko smo v naši bolnišnici pregledali, kaj se nam
dogaja na področju zapisov aktivnosti zdravstvene nege, smo ugotovili, da medicinske sestre uporabljajo stalno (le redke občasno) okrog
14 dokumentov. Ti so v obliki obrazcev, ki jih je
treba izpolniti za vsakega pacienta, in to praviloma vsak dan, saj je to predpisana »Dokumentacija zdravstvene nege«. Začeli smo razmišljati,
kako bi jim delo olajšali, da bi vnose podatkov
opravile takoj po opravljenem delu ob pacientu
in v obliki, da so na razpolago tudi ostalim poklicnim skupinam, ki morajo biti z njimi seznanjeni. Naš namen je bil tudi ta, da vzpostavimo
sledljivost terapije pacienta (natančno komu,
kdo in kdaj).

be. Tako lahko rečemo, da so medicinske sestre
naše bolnišnice soustvarjalke povsem novega
sistema za elektronsko vodenje zdravstveno
negovalne in druge dokumentacije ob pacientu
v bolniški sobi. Poudariti je treba, da je sistem
povezan direktno z bolnišničnim informacijskim sistemom. Tablice so v vsaki bolniški sobi
na steni, so enostavne in prijazne za uporabo.
Prebrodili smo testno fazo. Sistem še sicer sproti
nadgrajujemo in delamo izboljšave. Zaposleni v
zdravstveni negi so ga sprejeli za »svojega«.
Vzpostavljen sistem nam torej omogoča zapise
vseh aktivnosti zdravstvene nege, določene glede na negovalno diagnozo in cilje ZN. Vodijo se
temeljne življenjske aktivnosti, diagnostično terapevtski posegi, meritve vitalnih znakov, oskrbe ran, neželeni dogodki v zvezi z izvajanjem
zdravstvene nege in izolacije. Zapišejo se lahko
komentarji in druge zabeležke. Nosilci procesa
zdravstvene nege vstopajo v sistem na podlagi
pooblastil, ki jih imajo, in kode, ki jim je bila
dodeljena. Tako npr. srednja medicinska sestra
(SMS) in diplomirana medicinska sestra (DMS)
nimata enakih pooblastil in lahko vnašata podatke le na podlagi le-teh.
Sicer pa bo sistem zajemal evidence vseh storitev, ki jih opravijo različne poklicne skupine v
bolniški sobi. S tako imenovano »Nurse tablico« (to ime uporabljamo, ker smo ga kot takega
sprejeli že na začetku) bomo tudi v prihodnje
evidentirali še naslednje: storitve fizioterapije
in delovne terapije ter delo servirk, strežnic in
vzdrževalcev. Torej vse, razen storitev zdravljenja pacientov, kar bodo zdravniki vnesli v elektronski terapevtski list (e-TPL).
Slika 1: »Nurse tablica«

Na tržišču smo preverili, kakšne so možnosti,
da se opremimo po naši želji, vendar optimalnih
rešitev takrat še ni bilo. Tako smo se z enim od
ponudnikov, ki je sicer ponujal uporaben sistem, dogovorili, da ga nadgradi za naše potre20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ptuj 12. in 13. oktober 2017
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2.1. Predstavitev dobljenih podatkov in izpis opravljenega dela SMS
Tabela 1: Pregled opravljenega dela

Na izpisu imamo podatke dela v dopoldanski
izmeni, treh srednjih medicinskih sester (v nadaljevanju: SMS; a, b in c), ki so delo opravljale
dne 20. 9. 2017, in sicer pri pacientu XX v sobi
št. 3. v III. nadstropju.
Iz izpisa izhaja, da je osnovno zdravstveno
nego opravila ena SMS a, pri menjavi posteljnega perila pa ji je na pomoč priskočila druga
SMS b. Iz sobe sta se obe odjavili ob 8:13:20, ko
sta delo zaključili. Zapis se opravi po zaključenem delu. SMS b se je iz bolniške sobe ponovno odjavila ob 9:57, ko je zabeležila, da je bila
opravljena vizita. Ob 12:44:19 se je v sobi prijavila SMS c, ki je zabeležila, da je pacient dobil
kosilo ter izmerila in zabeležila bilanco zaužite hrane in tudi količino vnesene tekočine. Ta
podatek nam kaže, da je pacientu dala tekočino in koliko je je popil. Izpisi se lahko naredijo po posameznem pacientu in za posamezno
medicinsko sestro (MS) po dnevih in storit56

vah ter tudi mesečno. Tako je npr. po izpisu za
eno SMS (ŠP) za junij 2017 natančno razvidno, koliko delovnih dni je bila na delovnem
mestu in koliko storitev je opravila/zabeležila,
katere dni v mesecu je bil njen delovnik bolj
usmerjen v zdravstveno nego in katere v delitev terapije ali druge obveznosti. SMS je delala
v tem mesecu na bolnišničnem oddelku, kjer je
bilo povprečno 38 pacientov na dan, med njimi
53,80 % III., 44.64 % II. in 1,56 % I. kategorije
zdravstvene nege.
Tako je iz zbranih podatkov razvidno, da je v
poročevalnem mesecu opravila pri pacientih:
167-krat anoginetalno nego, namestila pacienta
v položaj 268-krat, pomagala pacientu pri oblačenju 102-krat, 160-krat zamenjala pacientu
inkontinenčni pripomoček, 338-krat izmerila
pacientu bilanco tekočine oz. ga hidrirala, 49krat izmerila bilanco zaužite hrane in 183-krat
zabeležila, da je paciente obrnila na postelji itd.
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2.2. Elektronski terapevtski list (e-TPL)
V naši bolnišnici smo se v preteklih letih uspeli
dokaj dobro opremiti z računalniško opremo.
Zdravniki so si TPL (terapevtski list) oblikovali z excelovo tabelo in ga izpolnjujejo računalniško. Takšno izpolnjevanje TPL je bila dobra
predpriprava za prehod na e-TPL (elektronski
terapevtski list), ki nam ga je izdelala naša programska hiša (e-TPL je trenutno v testni fazi več
kot 3 mesece).
Sproti se porajajo tudi predlogi za dopolnitve in
izboljšave. Testno že dostopajo do e-TPL tudi
»vizitne sestre«. Računalniki so nameščeni tudi
na »vizitnih vozičkih« in zdravnik ob viziti v
bolniški sobi lahko dostopa do podatkov pacienta direktno v hospitalnem informacijskem
sistemu, kar je končni cilj uvedbe e-TPL. Temu
sledi naslednja faza, to je delitev terapije. Sestra
bo zapis o tem opravila direktno v e-TPL preko
svojega računalnika, ki ga bo imela na »vozičku
za terapijo«. Z dostopom v e-TPL bo prebrala
zabeležko o predpisani terapiji in s čitalcem
odčitala kodo pacienta in zdravila. Tako bomo
dosegli tudi zahteve iz standardov kakovosti in
varnosti za paciente, ki nam nalagajo preglednost, transparentnost in sledljivost zdravil za
pacienta. V izdelavi imamo tudi drugi – klinični del e-TPL, ki bo pripravljen za testno fazo do
konca leta 2017. Ta bo povezan z »Nurse tablico«, s čimer sledimo cilju »vnos enega podatka
za več namenov«.
3. UPORABA CEVNE POŠTE ZA
HITREJŠO KOMUNIKACIJO
IN KRAJŠANJE POTI GIBANJA
ZAPOSLENIH
V zdravstveni ustanovi je treba opraviti tudi
naloge, kot so prenosi materiala, pošte, izvidov,
obvestil itd. Te opravijo za to zadolženi delavci
ali določene službe. Ta proces dela je pogosto
zelo zapleten, čeprav naj bi bil na prvi pogled
enostaven. V vsakem trenutku se lahko namreč
pojavi potreba, da mora nekdo »nekaj odnesti
ali prinesti«. V manjših zdravstvenih organizacijah se praviloma za ta dela, ki naj bi spadala
med lažja, zadolžijo osebe, ki imajo omejitve pri
delu (npr. invalidi). Če pa je teh manj, pa delo
opravi nekdo iz procesa v posamezni organizacijski enoti (npr. prenos krvi v laboratorij opra-

Slika 2: Cevna pošta

vi zdravstveno osebje). Tega gibanja iz enote v
enoto, kar pogosto pomeni tudi iz nadstropja v
nadstropje ali iz ene zgradbe v drugo, se tako
v enem dnevu lahko nabere tudi za nekaj kilometrov. Analizirali smo stanje v naši ustanovi in
ugotovili:
• delavca, ki bi moral prenesti neko zadevo,
npr. pošto, je bilo pogosto težko najti;
• pogosto se je moral odzivati na klice iz
posameznih enot, tudi večkrat na dan, ker
so mu nekaj pozabili dati ali ga je enkrat
potreboval eden, nato drugi …);
• v času prehoda iz ene enote v drugo
se je na raznih mestih tudi zadrževal
(krajši postanki);
• ni ga bilo nikjer, ko si ga najbolj
potreboval;
• še večji problem je nastal, ko je bil ta
delavec odsoten;
• medicinske sestre so same nosile kri
v laboratorij in dvigovale izvide ipd.
In kaj smo storili?
Najprej smo naredili časovno analizo, da bi
ugotovili, koliko časa nam dnevno vzamejo aktivnosti, ki jih izvajamo pri transportu krvi iz
bolnišničnih oddelkov in enote za odvzem, ki
so ga opravljale medicinske sestre same (do laboratorija in nato prenos izvida iz laboratorija
na zahtevano lokacijo). Naš izračun je pokazal,
da medicinska sestra za en tak prenos porabi od
3 do 6 minut (brez ovir na poti). Ker je sestra
dnevno opravila to pot najmanj trikrat, nato še v
laboratoriju dvignila vse izvide za tri bolnišnič-
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ne oddelke, ocenimo, da je bilo za to uporabljeno pri najkrajšem času v mesecu 4,2 ure in po
najdaljši porabi časa nekaj več kot 8 ur x 3, torej
24 ur v enem mesecu za tri bolnišnične oddelke.
To so torej najmanj trije delovni dnevi v mesecu oz. 13,6 % delovnega časa ene sestre, katere
osnovno delo je ob pacientu.
Tako smo začeli razmišljati, kako bi za te transporte uporabili tehnologijo. Odločili smo se za
cevno pošto. V bolnišničnem objektu smo postavili skupaj 11 postaj in medsebojno povezali
vse ključne točke. Sistem cevne pošte je izredno
enostaven za uporabo in varen. Zaposleni ga
uporabljajo za pošiljanje vsega, kar je mogoče
poslati z uporabo ampule premera 16 cm. Sistem je računalniško voden in deluje brezhibno.
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Predstavitev Javnega zavoda
Zdravstveni dom Ptuj
Povzetek:

Abstract:

Namen tega prispevka je predstaviti Javni zavod
zdravstveni dom Ptuj (JZ ZD Ptuj), njegovo delovanje, kadrovsko strukturo, razvojne možnosti
v naslednjem 5-letnem obdobju, cilje in vizijo,
seveda s sodelovanjem ustanoviteljev in lokalnih
družbenih institucij.

The purpose of this contribution is to present the
public healthcare institute JZ ZD Ptuj, its operations, personnel structure, development opportunities in the next 5-year period, its goals and vision,
naturally through cooperation with founders and
local social institutions.
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1. UVOD

4. STRATEŠKE USMERITVE

V Sloveniji je zdravje prepoznano kot vrednota,
pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja ter sodi med temeljne pravice posameznika.

4.1. Vidik pacientov
• Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob
(zobozdravstvo).
• Dvigovanje stopnje zadovoljstva
uporabnikov (pacientov in ostalih
naročnikov).

Zato je tudi zapisano v statutu našega zavoda,
da so univerzalnost, dostop do kakovostnega
zdravstvenega varstva, enakost in solidarnost
poglavitne vrednote delovanja Zdravstvenega
doma Ptuj.
2. POSLANSTVO ZD PTUJ
Temeljno poslanstvo JZ ZD Ptuj je zagotavljati
ljudem, predvsem občanom 16 občin, čim bolj
kakovostno zdravstveno pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter
zagotavljati znanje in aktivnosti za izboljšanje
kakovosti življenja in preprečevanje nastanka
bolezni.
JZ ZD Ptuj je koordinator primarnega zdravstvenega varstva v Upravni enoti Ptuj (UE Ptuj)
med koncesionarji in zaposlenimi v JZ ZD Ptuj
ter izvajalec zdravstvene oskrbe (kurativne in
preventivnih dejavnosti).
3. VIZIJA
Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na
področju primarnega zdravstvenega varstva,
z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in s finančno vzdržnostjo v
okviru razpoložljivih sredstev.
Vrednote organizacijske kulture:
• strokovnost;
• natančno izvajanje nalog;
• medsebojno zaupanje;
• spoštovanje;
• odgovornost;
• empatija;
• kakovost;
• predanost;
• varovanje zasebnosti;
• etika;
• sodelovanje in odprtost ter
• osebnostni razvoj zaposleni.
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4.2. Vidik razvoja in rasti
• Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh
ravneh je temeljni pogoj za uspešno
izvajanje politike kakovosti.
• Zagotavljanje rednega strokovnega
izpopolnjevanja in izobraževanja
zaposlenih.
• V svoje procese uvajamo sodobno
tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in
kakovostno delo ter optimalne stroške
poslovanja.
4.3. Vidik procesov
• Izgradnja in izboljševanje sistema
vodenja kakovosti.
4.4. Finančni vidik
• Prizadevati si moramo za realizacijo
delovnega programa, kar je osnovni
pogoj za doseganje poslovnih ciljev ter
ustvarjanje kulture dobrih in korektnih
medsebojnih odnosov.
• Ohraniti moramo dejavnost zavoda.
5. PROGRAMSKI CILJI V ZD PTUJ V
NASLEDNJEM PETLETNEM OBDOBJU
V prihodnjem petletnem obdobju se bomo morali osredotočiti zlasti na kazalnike izidov specifičnih bolezni in postopkov, ker bomo le tako
dosegli pozitivno tekmovalnost med izvajalci.
Dobre izide na področju diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije pa bomo dosegli le s pridobivanjem novih kadrov ter z uporabo sodobnih
metod in orodij kakovosti. Obdobje gospodarske krize je prineslo številne spremembe tako
v profitne kot neprofitne organizacije. Izzivi in
priložnosti v obliki novih storitev, inovacije v
informacijski tehnologiji, vse boljša izobrazba in
usposobljenost kandidatov za zaposlitev, konkurenca na tržišču, podjetniške zamisli – vse to se
medsebojno prepleta in tudi v zdravstvu ustvarja globalizacijsko okolje za iskanje novih poti in
načinov dela za uspešno delovanje zavoda.
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Slika 1: Organigram zavoda

Naši osnovni cilji za naslednje petletno obdobje
so:
• zaščita pravic uporabnikov in izvajalcev s
transparentnostjo izvajanja dejavnosti ter
upoštevanjem doktrin in strokovnih stališč;
• uspešno sodelovanje z varuhom
pacientovih pravic;
• sodelovanje s civilnimi družbami in
sodelovanje v lokalnem okolju;
• ohranjanje obstoječih programov in
pridobivanje novih programov v skladu s
potrebami uporabnikov;
• pridobitev novih referenčnih ambulant;
• pridobitev programa ambulante za
skupnostno psihiatrijo;
• skrb za paliativno oskrbo – pridobitev
programa geriatrične ambulante;
• ohranitev enakomerne dostopnosti do
zdravstvenih storitev;
• dvig kakovosti življenja na območju
Ptuja (okrepitev preventivnih programov
v okviru ZVC);
• prilagajanje potrebam populacije;
• zagotavljanje kadrovske, strokovne,
finančne in organizacijske stabilnosti
JZ ZD Ptuj;
• izobraževanje in pridobivanje novih
strokovno usposobljenih kadrov
(samo financiranje specializacije medicine
dela, specializacije čeljustne kirurgije,

•
•
•
•

klinični psiholog, ginekologija,
urgentna medicina …);
uvajanje novih programov dela, novih
metod dela, novih tehnologij;
izvajanje strokovno visokih zdravstvenih
storitev, ki so v skladu s sodobno
medicinsko doktrino;
zaposlovanje novih kadrov;
biti učna baza za srednjo, dodiplomsko
in podiplomsko izobraževanje ter
izobraževanje lokalne skupnosti.

6. DEJAVNOSTI ZD PTUJ
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnost zavoda je
izvajanje primarnega zdravstvenega varstva prebivalcev na območju 16 občin. Za devet ustanoviteljic pa izvaja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.
Dejavnost opravljamo v naslednjih službah:
• služba nujne medicinske pomoči (PHE),
sanitetni in reševalni prevozi;
• zdravstveno varstvo odraslih;
• služba za zdravstveno varstvo šolarjev in
mladine;
• služba za zdravstveno varstvo žena;
• služba za zdravstveno varstvo zaposlenih
dela, prometa in športa;
• patronažna dejavnost;
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služba za mentalno zdravje;
zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov;
preventivno in mladinsko zobozdravstvo;
zobozdravstvo odraslih;
oralna in čeljustna kirurgija;
čeljustna ortopedija;
protetika;
zobotehnični laboratorij;
fizioterapija;
laboratorijska dejavnost;
splošno finančno računovodski sektor;
zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega

Predstavitev Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

•
•
•
•
•
•

varstva, dežurne službe in koordiniranje
dela ambulant na celotnem območju UE
Ptuj;
služba vzdrževanja;
mrliško pregledna služba;
antikoagulantna ambulanta;
klinični farmacevt;
rentgenska diagnostika ter
koordinacija in organizacija zdravstvene
oskrbe v primeru naravnih nesreč.

(Glej Sliko 1 na prejšnji strani,
organigram zavoda)

7. KADROVSKA STRUKTURA
Tabela 1: Kadrovska struktura ZD Ptuj

Največje bogastvo ZD Ptuj je primerno izobražen kader. Zato zaposlenim v zavodu omogočamo redna izobraževanja. Pohvalimo pa se lahko
tudi s kar nekaj zaposlenimi v ZD Ptuj, ki so
predavatelji na različnih fakultetah. V zavodu
imamo tudi mentorje za podiplomsko izobraževanje in inštruktorje. Med drugim poučujemo laike za prve posredovalce ter smo tudi učna
baza za dijake zdravstvene šole, študente in podiplomsko izobraževanje.
8. OPTIMIZACIJA
ZDRAVSTVENE OSKRBE
Pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe se zdravstveni sistem srečuje z mnogimi izzivi. Ob finančnih omejitvah, naraščanju kronično bolnih
in novih grožnjah zdravju se spreminjata tudi
delovna sila in tehnologija, ki je na voljo zdravstvu. Tudi v UE Ptuj raste tako število novih primerov kronično bolnih kot celokupno število
vseh bolnikov, kar povečuje breme za zdravstveni sistem ter slabša delovni in razvojni potencial
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družbe v smislu absentizma, slabše produktivnosti, prezgodnjega upokojevanja in skrajševanja zdravih let življenja. Ugotavljamo pa, da se
na področju zdravstvenega varstva povečujejo
stroški za diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo kronično bolnih.
Preplet simptomov, krhkost, kompleksnejše
zdravljenje in psihosocialne potrebe bolnikov
z več kroničnimi boleznimi imajo za posledico:
• večje število stikov z zdravstveno službo,
zahtevnejšo in daljšo zdravstveno
obravnavo;
• potrebo po uvedbi stalne funkcije
koordinatorja obravnave, ki bo bolnika
usmerjal in mu svetoval;
• potrebo po bolj celovitih znanjih,
povezanih s kompleksnejšo obravnavo,
vključno z ureditvijo dolgotrajne oskrbe;
• večje stroške zdravljenja in tudi večje
stroške psihosocialne obravnave;
• potrebo po sodelovanju s socialno službo
zaradi urejanja socialnih potreb;
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•

večjo rabo raznolikih zdravil v istem času
pri isti osebi (polifarmacija) in potrebo po
obvladovanju interakcij med zdravili;

Za celovit pristop k obvladovanju problema
staranja populacije je ob razvoju dolgotrajne
oskrbe nujna tudi krepitev patronažne službe,
umestitev geriatrične obravnave v dejavnost
JZ ZD Ptuj, vzpostavitev centrov za demenco,
razvoj skupnostne skrbi za duševno zdravje in
podobno. Skladno s tem nudimo več pozornosti izobraževanju zdravstvenega osebja za obravnavo starejših oseb in prilagajanju kapacitet za
kakovostno oskrbo starejših, nujno pa bo tudi
vključevanje lokalne skupnosti in nevladnih organizacij.
9. POSLOVANJE
Uspešno in dolgoročno stabilno poslovanje temelji na prepričanjih, dejstvih in izkušnjah:
• razumeti in zadovoljiti je treba kupca, v
našem primeru bolnika, ter mu zagotoviti
kakovostno in varno zdravstveno oskrbo;
• vse pristope in metode poslovanja je treba
nenehno izboljševati in jih redno preverjati;
• dvig kakovosti dela na vseh področjih;
• delovanje vseh procesov je treba dobro
poznati in meriti;
• zavod mora poslovati na podlagi dejstev in
ne domnev; dejstva in rezultati morajo biti
dostopni vsem uporabnikom;
• kakovostno in redno sporazumevanje
znotraj zavoda mora temeljiti na
najnovejših psiholoških spoznanjih;
• ključni cilj poslovanja je stroškovna
optimizacija vseh segmentov delovnega
procesa;
• timsko delo mora biti normalen način
delovanja vseh procesov;
• izrekanje priznanja vsem, ki si prizadevajo
in dosegajo izboljšave;
• stalno izobraževanje, izboljševanje in
inovativnost morajo postati osnovne vrednote;
• partnerstva z dobavitelji morajo temeljiti
na načelu zaupanja in zadovoljevanja
obojestranskih pričakovanj.
Ohraniti je treba obstoječe programe in eventualno pridobiti nove, da za vse obstoječe programe obstajajo ustrezni viri financiranja. Racionalizirati stroške poslovanja z vseh vidikov
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(nabava, servisi, ponudba na tržišču, fiksni
stroški). Povečati je treba odgovornost vodilnih
delavcev za uspešno strokovno delo in poslovne
rezultate. Obenem je treba zagotoviti ustrezno
sprotno spremljanje informacij na njihovem
področju in posodabljati informacijski sistem.
Največji poudarek dajemo razvoju tehnologije
in strokovnemu razvoju sodelavcev.
(Glej tabeli 2, 3 in grafa 1, 2 na naslednji strani)
10. FINANCIRANJE
Prizadevati si moramo za realizacijo delovnega
programa, kar je osnovni pogoj za doseganje
poslovnih ciljev ter ustvarjanje kulture dobrih
in korektnih medsebojnih odnosov.
Glavne vire financiranja vidimo:
• na osnovi pogodb iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja;
• prostovoljno zdravstveno zavarovanje;
• samoplačniki (občani, gospodarske in negospodarske družbe, državni organi itd);
• najemnine za prostore in opremo;
• ponujanje svojih storitev na trgu
(v vseh OE);
• ostali viri (evropski skladi).
11. RAZVOJNI VIDIKI
Z razvojnega vidika je nujno, da ob upoštevanju gornjih navedb JZ ZD Ptuj ostaja še naprej
pojmovan kot organizacijska in funkcionalna
celota, ki vključuje tako zaposlene v ZD kot zasebne nosilce javne zdravstvene službe – vse s
ciljem zagotoviti čim bolj kakovostno in varno
zdravstveno oskrbo za vse skupine prebivalcev
na področju Upravne enote Ptuj ter pridobivati
nove programe, ki bodo prilagojeni potrebam
prebivalcev.
12. INVESTICIJE
Investicije planiramo letno. Najpomembnejša bo graditev novih prostorov za zdravstveno
vzgojni center. Posodabljanje prostorov za ortodontijo ter ureditev čakalnic, garderob in sanitarij. Investiranje v novo medicinsko opremo
ter nabavo novih sanitetnih in reševalnih vozil.
Čaka nas investiranje v kader, vlaganje v izobraževanje novih specialistov, izobraževanje kadra
za opolnomočenje opravljanja svojega dela (komuniciranje, učenje tujih jezikov …).
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Tabela 2: Poslovni izid od leta 2012 do 2016 (v EUR)

Tabela 3: Poslovni izid v obdobju I–VI 2017 (fakturirana realizacija)

Graf 1: Struktura odhodkov v letu 2016

Graf 2: Poslovni izid ZD Ptuj
od leta 2012 do leta 2016

13. ZAKLJUČEK
Glede na trenutno stanje v zdravstvu je potreben bolj strpen dialog pri reševanju zapletenih
nalog, ki nas čakajo pri vse zahtevnejšem uporabniku. V medijih moramo poudarjati zahtevnost dela zdravstvenih delavcev, njihovo strokovnost ter dosežke, ki so premalo slišni.
Z uvedbo sistema vodenja kakovosti želimo doseči sistematično in pregledno vodenje, učinkovitost in uspešnost, opredeljenost procesov,
dokumentiranost, sistematičen nadzor, kontrolo
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ter merjenje, stalno izboljševanje procesov – in
to vse v duhu dobre klime na delovnem mestu.
Z nabavo novih tehnologij ter možnostmi osebnostnega razvoja in izobraževanja bomo uspešno premagovali zahtevno poslanstvo. Zaposleni
so namreč največje bogastvo našega zavoda. Z
zaposlovanjem želimo izboljšati oskrbo na področju zdravstva v UE Ptuj ter hkrati zmanjševati brezposelnost ljudi v podravski regiji.
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Povzetek:

Abstract:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih
storitev v letu 2013 zaključil prenovo postopkov
za izmenjavo podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah in izdanih materialih, s čimer je
bilo v celoti odpravljeno papirno poslovanje med
izvajalci in ZZZS ter zagotovljeni celoviti podrobni podatki v elektronski obliki. Na tej podlagi je
ZZZS med strateške cilje za obdobje 2014–2019
uvrstil tudi »izboljšanje uporabe kompleksnih
baz podatkov«, kar v praksi izvaja z razvojem
podatkovnega skladišča in vse obširnejšo uporabo podatkov za spremljanje izdatkov obveznega
zdravstvenega zavarovanja, pomoč pri poslovnem odločanju in načrtovanje nadaljnjega razvoja zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS analytics system presentation In 2013 the
Slovenian Health Insurance Institute (ZZZS),
with the cooperation of healthcare providers, upgraded the communication system used for transferring data about provided healthcare services.
The reform entirely replaced physical paper communication with digital reports.

Večina sklopov podatkovnega skladišča je že
zgrajenih in tako strukturirani podatki omogočajo izvedbo zanesljivih analiz. Prispevek prikazuje
tudi nekaj zanimivih konkretnih primerov uporabe teh podatkov.
Ključne besede: obvezno zdravstveno zavarovanje, obračun zdravstvenih storitev, podatkovno
skladišče, analize podatkov.

Using the 2013 reform as a basis for further development, ZZZS set "Improvement of complex
database usage" as one of its core strategic goals for the 2014–2019 period. To fulfil this goal,
ZZZS has been developing its own data warehouse, expanding the use of the stored information
to track health insurance expenses and designing
the course of further development.
Most of the data warehouse is already finished
and the information contained already allows
conclusive analyses, as will be shown throughout
this presentation with actual examples.
Key words: compulsory health insurance, health services accounting, data warehouse, data
analysis.
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1. PODATKI V ELEKTRONSKI OBLIKI –
BOGASTVO IN PODLAGA ZA SODOBNO
PODATKOVNO ANALITIKO
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) je bil v preteklosti pomemben pobudnik
in nosilec projektov, s katerimi je celotno zdravstveno okolje postopno prehajalo iz »ročne«
obdelave podatkov do uporabe informatike v
internih okoljih in kasneje do elektronske izmenjave podatkov o opravljenih storitvah, izdanih
materialih, zdravilih, medicinskih pripomočkih.
V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je ZZZS
informatiziral svoje zbirke podatkov o zavarovanih osebah in njihovem zdravstvenem zavarovanju. V ta čas sega tudi začetek elektronske
izmenjave podatkov o zdravstvenih storitvah
– prvi partnerji so se vključili v letu 1994. Postopno se je elektronsko poslovanje širilo na vsa
področja sodelovanja, pomembna razvojna koraka predstavljata uvedba kartice zdravstvenega
zavarovanja v letu 2000 in uvedba on-line dostopa do podatkov o zdravstvenem zavarovanju
v letu 2010.
S celovito tehnološko in vsebinsko prenovo sistema izmenjave obračunskih podatkov med izvajalci in ZZZS, ki se je zaključila leta 2013, je
bil zagotovljen nov komunikacijski kanal med
partnerji (prek portala), ZZZS pa je začel pridobivati podrobne podatke o opravljenih storitvah
in izdanih materialih po posamezni zavarovani
osebi v vseh dejavnostih. S tem je bilo mogoče
poenostaviti medsebojno komunikacijo med izvajalci in ZZZS ter maksimalno avtomatizirati
vse postopke izmenjave dokumentov, vključno
s kontrolami podatkov. [1]
Podatki o opravljenih zdravstvenih storitvah,
izdanih materialih, zdravilih in medicinskih
pripomočkih so torej od 1. 1. 2013 dalje v celoti elektronski, zbrani po enotnem postopku in
so na podlagi številnih (povečini avtomatskih)
kontrol preverjeni in zato kvalitetni.
Ker gre za zelo velik obseg podatkov, ki z leti
nenehno narašča, ga lahko ocenimo kot pravo bogastvo – celo več, če upoštevamo, kar je
v avstrijskem tedniku Profil že pred leti zapisal
S. Hofer: »Kdor ima danes podatke in jih zna
uporabiti, ne bo le obogatel, ampak bo znal izključiti naključja, napovedati prihodnost in jo
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z malo spretnosti tudi spremeniti. Podatki zato
niso le nova nafta, ampak tudi nov bog. Njegovo
ime je Big Data.«
2. STRATEŠKI CILJ ZZZS:
INTENZIVNA UPORABA PODATKOV
ZZZS se zaveda bogastva in pomembnosti podatkov ter možnosti njihove vsestranske uporabe, zato je med strateškimi cilji za obdobje
2014–2019 vključil tudi cilj »izboljšanje uporabe
kompleksnih baz podatkov«. [2]
Prehod od zbiranja velike količine podatkov
do njihove ciljne in koristne uporabe pa ni trivialen. Podatki se namreč zbirajo, hranijo in
spreminjajo na podlagi tekočega poslovanja v
transakcijskih bazah. Zbirajo se velike količine nepovezanih zapisov podatkov, iz katerih ni
mogoče na preprost način pridobiti informacij
za potrebe analiz in odločanja. Zahtevnejša poizvedovanja oziroma analize terjajo obilo znanja
in izdelavo posebnih programskih rešitev. Do
celovitih informacij je mogoče priti s pomočjo
analitičnega informacijskega sistema, v katerem
so podatki pripravljeni v obliki podatkovnega
skladišča ter vzpostavljena orodja za poročanje
in analiziranje podatkov. [3]
Da bi količino in kvaliteto podatkov lahko zares izkoristili v praksi, ZZZS zadani strateški cilj
uresničuje z izgradnjo podatkovnega skladišča,
katerega namen je predvsem:
• spremljanje trendov v različnih časovnih
obdobjih,
• analiziranje realizacije poslovnih ciljev v
različnih časovnih obdobjih,
• analiziranje dejavnosti z vidika upoštevanja
pravnih podlag,
• odkrivanje nepravilnosti in goljufij,
• zagotavljanje podatkov za nadzorne
aktivnosti ZZZS. [2]
3. NAČIN RAZVOJA PODATKOVNEGA
SKLADIŠČA IN TEHNOLOŠKI OKVIRI
Razvoj podatkovnega skladišča ZZZS se je začel v letih 2007–2010 z uvedbo pilotnih sklopov
podatkov za zdravila na recept, absentizem in
obračunane storitve v akutni bolnišnični obravnavi (SPP).
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Po letu 2013, ko so bili zagotovljeni pogoji za
pridobivanje vseh podrobnih podatkov v elektronski obliki, je širitev podatkovnih skladišč
postala ena od prednostnih nalog ZZZS.
Doslej smo vzpostavili 12 obsežnih sklopov podatkovnega skladišča: sklope obračunanih storitev v splošni dejavnosti, zobozdravstvu, specialistični bolnišnični dejavnosti, radiologiji,
dejavnostih socialnih zavodov, v zvezi z dragimi bolnišničnimi zdravili, medicinskimi pripomočki in izplačili nadomestil plač. V letošnjem
letu dokončujemo sklopa o obračunanih storitvah v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
in zdraviliščih, preostali manjši sklopi pa bodo
predvidoma zaključeni v letu 2018.
Nosilci razvoja posameznih sklopov podatkovnega skladišča so interni strokovnjaki ZZZS z
vsebinskih področij in informatike. Razvoj sledi internim standardom, ki določajo aktivnosti
in izdelke teh aktivnosti ter enotnost rešitev, s
čimer se zagotavljajo učinkovit razvojni proces,
racionalna uporaba kapacitet informacijske infrastrukture in enostavna uporaba rešitev.
V podatkovnih skladiščih se povezujejo podatki
iz več aplikacij ZZZS in drugih virov:
• finančni in analitični podatki o
obračunanih zdravstvenih storitvah,
izdanih materialih, izdanih zdravilih na
recept in medicinskih pripomočkih;
• podatki o zavarovani osebi in urejenosti
zavarovanja;
• podatki o načrtovani količini in vrsti
zdravstvenih programov iz pogodb
z izvajalci;
• podatki o opredeljenih zavarovanih osebah
po zdravnikih in izvajalcih;

Predstavitev analitskega sistema ZZZS

•

podatki o izvajalcih zdravstvenih storitev in
zdravstvenih delavcih.

Podatkovno skladišče je vzpostavljeno v okolju IBM DB2 na infrastrukturi centralnega računalnika z operacijskim sistemom IBM z/OS
kot enotna zbirka podatkov s skupnimi dimenzijskimi tabelami in enotnimi tabelami dejstev
za vodenje podatkov. Za prenos podatkov iz
operativnega sistema v podatkovno skladišče se
uporablja IBM DataStage, za izdelavo poročil in
analiz pa okolje Microstrategy. Večino podatkov
v podatkovnem skladišču osvežujemo dvakrat
tedensko, del podatkov enkrat mesečno, manjši
del štirikrat na leto, nekatere pa enkrat na leto.
[4]
4. UPORABA PODATKOVNIH SKLOPOV
V vsakem sklopu so vnaprej pripravljena in
oblikovana standardna poročila, ki jih je mogoče izvesti z izbiro različnih parametrov – npr.
omejiti obdobje opazovanja, geografsko območje (npr. po območnih enotah ZZZS). Izdelano
poročilo lahko uporabnik sam dopolnjuje z dodatnimi podatki, oblikuje grafične prikaze, izvozi podatke v excelove tabele ali format .pdf, ki je
že primeren za tiskanje ali distribucijo.
Doslej je razvitih preko 400 vnaprej pripravljenih poročil.
Na Sliki 1 je primer sklopov vnaprej pripravljenih poročil v splošni zunajbolnišnični dejavnosti, na Sliki 2 nabor poročil v sklopu »najpogosteje obračunane storitve«, na Sliki 3 pa je
konkretno poročilo o največkrat obračunanih
storitvah v splošni zunajbolnišnični dejavnosti
v letu 2016.

Slika 1: Sklopi vnaprej pripravljenih poročil za splošno zunajbolnišnično dejavnost
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Slika 2: Nabor vnaprej pripravljenih poročil znotraj enega sklopa poročil

Slika 3: Primer poročila

Vsak uporabnik orodja Microstrategy oziroma
analitskega sistema lahko kreira tudi svoja lastna poročila – seveda z uporabo tistih podatkov,
ki so na voljo v podatkovnem skladišču. Pri tem
je ključno dobro poznavanje podatkov, njihove
medsebojne odvisnosti, časovnih zaporedij in
podobno; zato smo posebej pozorni, da za vsak
sklop pripravimo podrobna vsebinska in uporabniška navodila ter ob uvedbi novega sklopa
celodnevno delavnico za izobraževanje uporabnikov.
Z rešitvami podatkovnega skladišča neposredno
dela več kot 100 delavcev ZZZS, vzpostavljen pa
je tudi sistem vsebinskega in informacijskega
skrbništva za zagotavljanje sprotnih dodatnih
informacij, morebitno odpravljanje napak in
nadaljnji razvoj, npr. dopolnjevanje posameznih
sklopov z novimi podatki.
5. UPORABA PODATKOV
Kot omenjeno, je večja uporaba podatkov eden
od ključnih ciljev ZZZS, naveden tudi v strateškem razvojnem programu.
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Trenutno podatke uporabljamo predvsem za
naknadno odkrivanje anomalij pri beleženju in
obračunavanju – na področjih, ki jih ni mogoče zajeti v sprotnem avtomatskem preverjanju
obračunskih podatkov. Z razvojem dodatnih
sklopov je možen tudi širši in celovitejši pregled
med različnimi dejavnostmi.
Še pomembnejša pa je uporaba podatkov v
okviru različnih razvojnih nalog ter za načrtovanje na nivoju ZZZS in nacionalnem nivoju.
V nadaljevanju so prikazani trije primeri uporabe podatkov.
5.1. Nadomestila plač za bolniško odsotnost
Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti v
breme ZZZS v zadnjih letih izrazito rastejo. Razlogi za to so bili predmet številnih analiz, vendar konkretni zaključki, ki bi trend kakorkoli
spremenili, niso bili sprejeti.
Eden od pomembnih dejavnikov rasti izdatkov
za nadomestila plač je tudi vse višja starost zavarovanih oseb ob upokojevanju zaradi podaljševanja delovne dobe.
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Iz Grafov 1, 2 in 3 je razvidno, da se je delež nadomestil za zavarovance v starosti med 51 in 60
let ter nad 60 let v zadnjih letih bistveno povečal (prikazani so podatki od leta 2013 do 2016),
kar je neposredna posledica povečanja števila
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starejših delovno aktivnih zavarovancev. Narašča število teh zavarovancev, poleg tega pa so to
praviloma zaposleni z višjimi plačami, kot jih
imajo mlajši zavarovanci, torej je obseg sredstev
za nadomestila višji zaradi tega razloga.

Graf 1: Deleži nadomestil plač po starostnih skupinah od leta 2013 do 2016

Graf 2: Vrednost nadomestil plač za najstarejše skupine delovno aktivnih oseb od leta 2013 do 2016

Graf 3: Vrednost nadomestil plač po enoletnih starostnih skupinah od leta 2013 do 2016
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5.2. Storitve v specialistični ambulantni
dejavnosti
Za tri specialistične ambulantne dejavnosti:
oftalmologijo, otorinolaringologijo in dermatologijo smo pripravili pregled izvajanja storitev z

vidika delitve med javnimi in zasebnimi izvajalci. Podatki se nanašajo na leto 2016.

Graf 4: Deleži števila in vrednosti storitev pri javnih in zasebnih izvajalcih

Graf 5: Deleži prvih pregledov med vsemi pregledi (prvi + kontrolni)

Graf 6: Povprečna vrednost storitve
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Poleg tega podatki kažejo še:
• da nekatere storitve izvajajo izključno javni
izvajalci: v oftalmologiji je takih storitev
16 % izmed vseh storitev v tej dejavnosti, v
otorinolaringologiji (ORL) 76 %, v dermatologiji 17 %;
• da nekateri izvajalci opravljajo zelo ozek
nabor storitev: v oftalmologiji npr. en
izvajalec opravlja samo dve storitvi iz
seznama, na katerem je sicer 54 storitev.
5.3. Storitve v specialistični
bolnišnični dejavnosti
Storitve v akutni bolnišnični obravnavi, ki se
plačujejo po modelu skupin primerljivih pri-

Predstavitev analitskega sistema ZZZS

merov (SPP), predstavljajo 40 % vseh odhodkov
obveznega zdravstvenega zavarovanja za storitve. Opravljeno delo na podlagi seznama SPP je
v letu 2016 evidentiralo 28 izvajalcev, od tega 9
bolnišnic in 9 zasebnih izvajalcev.
Podatke spremljamo na različnih nivojih; vsi,
ki so prikazani v nadaljevanju, veljajo za nivo
celotne Slovenije. Podatke lahko spremljamo z
najrazličnejših vidikov, na naslednjih grafih pa
so predstavljeni naslednji:
• realiziran obseg storitev in uteži;
• povprečno število uteži na primer;
• SPP primeri po zahtevnosti obravnave.

Graf 7: Število storitev in število uteži, Slovenija, 2005–2016

Graf 8: Povprečno število uteži na primer, Slovenija, 2005–2016

Grafikon 1: Struktura SPP glede na zahtevnost obravnave, Slovenija, 2016

SPP, ki se končajo na črko A, so
najzahtevnejši primeri, na črko B
srednje zahtevni, na črko C manj
zahtevni in na črko D najmanj
zahtevni primeri. Tiste s končnico Z nimajo delitve po težavnosti,
običajno so to zahtevnejši primeri.
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6. ZAKLJUČEK

7. VIRI IN LITERATURA

Vzpostavitev analitičnega okolja – podatkovnega skladišča in orodij za analize podatkov – je
kompleksen proces, ki zahteva veliko kadrovskih virov in je časovno zahteven tako pri razvoju kot pri nadaljnjem vzdrževanju. Poleg tega
zahteva obsežno in kompleksno informacijsko
znanje ter poznavanje vsebinskega področja, na
katero se nanašajo podatki. Razvojni proces pa
je zgolj podlaga za kasnejšo stalno uporabo, v
katero je prav tako treba vložiti veliko znanja,
napora in časa.

1. [1] Prenova izmenjave obračunskih podatkov v zdravstvenem sistemu, Anka Bolka,
Dnevi slovenske informatike, Portorož, april
2012.
2. [2] Strateški razvojni program Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje 2014–2019. Ljubljana, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2014.
3. [3] Podatki nas vodijo v nove razvojne korake, Karmen Grom Kenk, Tomaž Marčun,
Dnevi slovenske informatike, Portorož, april
2017.
4. [4] Tehnična dokumentacija analitskega
sistema, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, 2014–2017

Verjamemo pa, da je vlaganje na tem področju
nujno, saj bodo le kvalitetni podatki čvrsta podlaga za nadaljnje načrtovanje in razvoj obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi za razvoj
mreže izvajalcev in načrtovanje ter uvajanje storitev, ki bodo v kar največji meri izpolnile potrebe zavarovanih oseb.
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Farmacevtski kognitivni storitvi
– pregled uporabe zdravil
in farmakoterapijski pregled
Povzetek:

Abstract:

Avtor v prispevku predstavi novi farmacevtski
kognitivni storitvi – pregled uporabe zdravil in
farmakoterapijski pregled, katerih cilj je izboljšanje oziroma vzdrževanje kakovosti življenja
pacientov. Poudarek je zlasti na ciljih posamezne
storitve, opisu poteka, izvajalcih storitev in njuni
primerjavi.

In the paper the author presents two new pharmaceutical cognitive services – Medication Use
Review and Pharmacotherapy Report – aimed at
improving or maintaining the patients’ quality of
life. Particular emphasis is placed on the objectives of each service, the description of the course,
service providers and comparisons of these two
services.
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1. UVOD
V Sloveniji narašča število oseb, ki jemljejo pet
ali več zdravil hkrati, pri čemer se povečuje tveganje za zaplete z zdravili (neželeni učinki, medsebojno delovanje zdravil). Prav tako se ljudje
pogosto premalo zavedajo pomena pravilnega
jemanja zdravil za doseganje optimalnega zdravljenja. Zato sta bili pod okriljem Lekarniške
zbornice Slovenije zasnovani dve novi kognitivni storitvi: pregled uporabe zdravil (PUZ) in
farmakoterapijski pregled (FTP). Z njima želimo magistri farmacije s svojim znanjem dodatno prispevati k izboljšanju kakovosti življenja
pacientov. Za obe storitvi sta pripravljena tudi
standardna operativna postopka, ki omogočata
njuno enotno in kakovostno izvajanje.
2. PREGLED UPORABE ZDRAVIL
Pregled uporabe zdravil je storitev optimizacije
in racionalizacije uporabe zdravil posameznega
pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati
pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij o uporabljenih zdravilih in informacij, ki jih navede pacient
oziroma njegov skrbnik, opravi magister farmacije z licenco, zaposlen v lekarniški dejavnosti.
[1]
Gre za osebni pogovor med magistrom farmacije in bolnikom o njegovih zdravilih. Bistvo
pogovora je preverjanje razumevanja bolnikovega zdravljenja z zdravili, prepoznavanje morebitnih težav kot posledico napačne uporabe
zdravil, predlaganje ustreznih ukrepov ter svetovanje o zdravi prehrani in življenjskem slogu.
Pregled uporabe zdravil je namenjen vsem, ki
za zdravljenje in lajšanje zdravstvenih težav
uporabljajo zdravila na recept ali brez recepta,
prehranska dopolnila in druge izdelke. Za pregled uporabe zdravil se lahko odloči vsak sam in
ne potrebuje napotitve zdravnika. Še posebej je
storitev namenjena ljudem, ki:
• uporabljajo več zdravil,
• imajo več različnih bolezni,
• imajo vprašanja in težave,
povezane z zdravili,
• imajo predpisano novo zdravilo,
• imajo zamenjano eno ali več zdravil,
• so bili pred kratkim odpuščeni
iz bolnišnice.
74

Pogovor med bolnikom in magistrom farmacije
poteka v lekarni, in sicer v prostoru za svetovanje. Nanj se je treba predhodno naročiti in običajno traja 20–30 minut. Ob koncu bolnik prejme osebno kartico zdravil, na kateri so seznam
vseh zdravil in drugih pripravkov, informacije o
namenu uporabe in odmerjanju ter ostali nasveti za ohranjanje zdravja. Z osebno kartico zdravil so preprostejši tudi obisk osebnega zdravnika, dežurnega zdravnika in morebitni sprejem v
bolnišnico. Hkrati je lahko koristen pripomoček
za svojce, ki sodelujejo pri zdravljenju z zdravili.
Pregled uporabe zdravil izvajajo magistri farmacije s pridobljeno kompetenco za izvajanje storitve. Storitev je cenovno enakovredno ovrednotena na nacionalni ravni v vrednosti 27,59 eura.
Lekarniška zbornica Slovenije si prizadeva, da
bi zlasti kronični bolniki, ki prejemajo več zdravil sočasno, imeli možnost dostopa do te storitve v okviru sredstev zdravstvenega zavarovanja.
Primer opravljenega pregleda uporabe zdravil iz
prakse [5]:
V lekarno je prišel 63-letni gospod po svoja
zdravila na obnovljiv recept. Predpisanih je imel
osem zdravil, in sicer za: zdravljenje sladkorne
bolezni tipa 2, zdravljenje povišanega krvnega
tlaka, zdravljenje povišanih krvnih maščob ter
zmanjševanje izločanja želodčne kisline. Zdravila gospod jemlje že več let in je prepričan, da
vse pozna, a se zadnje čase slabše počuti. Glede
na to, da je imel predpisanih več zdravil in že
dalj časa ni bil pri zdravniku, smo mu predstavili storitev »pregled uporabe zdravil«. Gospodu
se je zdela storitev zanimiva in tako smo se dogovorili za termin čez nekaj dni, da je magister
farmacije temeljito pregledal lastnosti zdravil
in njihovo medsebojno delovanje oz. ujemanje.
Pogovor je potekal v prostoru za svetovanje, in
sicer tako, da je gospod najprej povedal, kako
zdravila jemlje od jutra do večera, kdaj jih vzame, kako glede na obroke hrane in za zdravljenje katere bolezni so namenjena. Tako smo
pridobili informacije o bolnikovem poznavanju
zdravil in ustreznosti jemanja, izmerjen mu je
bil tudi krvni tlak, bolnik pa je imel s seboj tudi
svoje tabele o meritvah krvnega sladkorja. Med
pogovorom smo ugotovili, da bolnik jemlje eno
od zdravil za sladkor na prazen želodec namesto
po obroku. Zaradi tega mu je čez dan slabo in
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se slabo počuti. Občasno se mu zgodi, da katero od zdravil tudi pozabi vzeti. Prav tako smo
ugotovili, da ima bolnik pogosto bolečine v mišicah, predvsem v nogah. To bi lahko bil izražen
stranski učinek zdravila za zniževanje krvnih
maščob. Svetovali smo mu, da zdravilo za zniževanje krvnega sladkorja vzame po obroku, da
v izogib pozabljanju odmerkov zdravila vzame
s pomočjo rutinskih dnevnih opravil (npr. ob
knjigi, ki jo bere pred spanjem …). Glede bolečin v mišicah smo mu svetovali obisk pri zdravniku, ki bo poskušal ugotoviti, ali so bolečine
posledica jemanja zdravila, in mogoče spremenil terapijo. Bolniku smo dali nasvete glede pomembnosti telesne dejavnosti ter ustrezna pisna
priporočila za diete za zmanjšan vnos sladkorjev
in maščob s hrano. Pripravili smo mu tudi osebno kartico zdravil z zdravili, ki jih uporablja, in
potrebnimi informacijami o jemanju le-teh.
Čez čas je bolnik ponovno obiskal lekarno in
povedal, da mu je pregled uporabe zdravil zelo
koristil, saj se, odkar jemlje zdravila skladno z
navodili, veliko bolje počuti, bolečine so se mu
tudi zmanjšale, ker mu je zdravnik predpisal
drugo zdravilo za zniževanje krvnih maščob.
3. FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED IN
AMBULANTA FARMACEVTA
SVETOVALCA PRI IZBRANEM OSEBNEM
ZDRAVNIKU
Farmakoterapijski pregled je storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili
posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati njegovo z zdravjem povezano
kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij
o predpisanih oziroma uporabljenih zdravilih
ter vseh relevantnih kliničnih informacijah o
pacientovem zdravstvenem stanju in informacij, ki jih poda pacient oziroma skrbnik, opravi farmacevt svetovalec. Farmacevt svetovalec
je lahko magister farmacije, specialist klinične
ali lekarniške farmacije, z dodatno pridobljeno
kompetenco. [1]
Farmakoterapijski pregled je namenjen predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati, in ostalim pacientom s povečanim
tveganjem za težave, povezane z zdravili. To so
zlasti pacienti:

•
•
•
•
•
•
•

s pogostimi hospitalizacijami,
z zdravili v terapiji, ki lahko vplivajo na
presnovo ostalih zdravil,
z zmanjšano ledvično ali jetrno funkcijo,
z zapletenim režimom uporabe zdravil,
z zdravili z velikim tveganjem za neželene
dogodke,
s simptomi in znaki, ki nakazujejo neželene
učinke zdravil,
oskrbovanci domov starejših občanov …

Potek farmakoterapijskega pregleda:
Osebni zdravnik napoti na podlagi strokovne
presoje pacienta z delovnim nalogom v ambulanto farmacevta svetovalca za izvedbo farmakoterapijskega pregleda. Farmacevt svetovalec
pridobi vse relevantne klinične informacije o
pacientovem zdravstvenem stanju iz zdravstvene dokumentacije (diagnoze, opravljene preiskave, laboratorijske izvide, predpisana zdravila, težave, ki so lahko povezane z zdravljenjem z
zdravili …). Pri tem je pomembno, da se lahko z
bolnikom tudi pogovori. Zaželeno je, da ima pacient s seboj zdravila ali seznam zdravil (osebna
kartica zdravil), ki jih jemlje. S strukturiranim
pristopom poskuša farmacevt svetovalec pridobiti informacije, ki so mu kasneje v pomoč
pri pisanju mnenja. Pomembni so zlasti režim
odmerjanja, način in namen jemanja zdravil,
pogostost uporabe zdravil po potrebi, morebitni neželeni učinki zdravil, ostala zdravila brez
recepta, zdravila rastlinskega izvora ter pripravki (prehranska dopolnila, vitamini …), ki jih
pacient uporablja in lahko vplivajo na učinek
ostalih zdravil.
Po pridobitvi informacij farmacevt svetovalec
opravi:
•

•
•
•

pregled predpisanih zdravil glede na
pričakovani odziv pri bolniku in ob
upoštevanju bolnikovih bolezni
(npr. okvara ledvic, sladkorna bolezen);
pregled predpisanih zdravil pri
starostnikih glede na listo potencialno
neprimernih zdravil za starostnike;
pregled odmerkov predpisanih zdravil,
njihovega števila in časa dajanja, tudi glede
na obroke hrane in ostala zdravila;
pregled predpisanih zdravil glede na
medsebojno nezdružljivost ali slabo
združljivost ter glede na preobčutljivost;
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pregled klinično pomembnih interakcij
med zdravili;
pregled optimalnega kombiniranja zdravil;
pregled stroškovne učinkovitosti
predpisanega zdravljenja.

Nato izda mnenje (farmakoterapijski pregled),
ki ga pošlje osebnemu zdravniku. Osebni zdravnik mnenje pregleda in glede na poznavanje
bolnika in svojo klinično presojo v dogovoru
z bolnikom izvede morebitne spremembe terapije: prilagodi odmerke ter zamenja ali ukine
zdravila.
Izvedba pilotne razvojne naloge od novembra
2012 do decembra 2015 je pokazala pomembne
pozitivne rezultate. Farmacevti svetovalci so v
1.097 ambulantah naredili 3.640 farmakoterapijskih pregledov. Predlagane spremembe farmakoterapije so na splošno zmanjševale število X
interakcij (kombinacija zdravil se ne priporoča,
kontraindicirane kombinacije) in D interakcij
(klinično pomembne interakcije, priporočena
zamenjava ali sprememba terapije), zmanjševale pa so tudi povprečno število učinkovin v
farmakoterapiji. Sistematično spremljanje farmakoterapijskih pregledov od aprila 2014 do
decembra 2015 je pokazalo, da so imeli pacienti
pred pregledom v povprečju 10,03 učinkovin,
po njem pa 8,9. Najpogosteje so bile predlagane
spremembe v terapiji zdravil za zdravljenje arterijske hipertenzije (50,6 %) in bolečine (32,9 %)
ter zaviralcev protonske črpalke (31 %). [7]

tematičen in individualiziran pristop k polifarmakoterapiji. Farmacevti svetovalci tako postajajo sodelavci izbranih osebnih zdravnikov.
(Glej tabelo 1 na naslednji strani)
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Na podlagi Splošnega dogovora se je v letošnjem letu začel izvajati program farmacevtskega svetovanja tudi v Območni enoti Zavoda za
zdravstveno zavarovanje v Mariboru. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor je
začela delovati ambulanta farmacevta svetovalca po sklenitvi dogovora z Lekarnami Maribor,
ki zagotavljajo prisotnost farmacevta svetovalca.
Enkrat tedensko je ambulanta organizirana tudi
v Zdravstvenem domu Lenart in Zdravstvenem
domu Ptuj. Izvajanje programa farmacevtskega
svetovanja zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V program farmacevtskega
svetovanja so vključeni tudi redni sestanki skupin za kakovostno predpisovanje zdravil, ki jih
sestavljajo zdravniki in farmacevti svetovalci. Z
ambulantami farmacevta svetovalca se tudi na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti uvaja sis76
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Tabela 1: Povzetek primerjave PUZ in FTP (3)

20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ptuj 12. in 13. oktober 2017

77

BELEŽKE

78

20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ptuj 12. in 13. oktober 2017

DELIKOMAT d.o.o.
Brnčičeva 17a
1000 Ljubljana

T 041 749 802 (Peter)

Eikozapaentaenojska kislina (EPK)
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