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POVZETEK
Namen doktorske disertacije je bil raziskati, v kolikšni meri in na kakšen način temeljne
naloge managerjev (planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje) vplivajo na poročanje
o varnostnih zapletih v zdravstveni ustanovi. V izbrani zdravstveni ustanovi smo s pomočjo
polstrukturiranih intervjujev izvedli kvalitativno raziskavo. Podatke in informacije smo
pridobili od 24 intervjuvancev, od tega šest managerjev, šest zdravnikov, šest diplomiranih
medicinskih sester in šest zdravstvenih tehnikov. Ugotovili smo, da managerji s pomočjo
uporabe temeljnih nalog managerjev vplivajo na poročanje o varnostnih zapletih. Predlagamo,
da bi se vršni managerji za vzpostavitev učinkovitejšega delujočega poslovnoorganizacijskega sistema bolj enakomerno osredotočili na vse štiri temeljne naloge
managerjev, s katerimi bi vzpostavili uspešnejše delovanje izbrane zdravstvene ustanove.
Izidi naše raziskave imajo teoretične, raziskovalne in praktične implikacije za vse tiste, ki se
ukvarjajo s poročanjem o varnostnih zapletih z vidika temeljnih nalog managerjev, ter
prispevajo k njihovemu družbeno odgovornemu ravnanju in spodbujanju trajnostnega razvoja.
Ključne besede: kvalitativna raziskava, management, managerji, naloge managerjev, varnostni
zapleti, zdravstvena dejavnost, zdravstvena nega.

SUMMARY
The purpose of the doctoral thesis was to explore the extent to which and in what way the
basic tasks of managers (planning, organizing, leading and controlling) affect the reporting of
adverse events in a health institution. We conducted a qualitative study in a selected health
institution by using semi-structured interviews. Data and information were obtained from 24
interviewees, of whom six were managers, six were physicians, six were registered nurses and
six were nursing assistants. We found out that managers’ influence the reporting of adverse
events through the use of main managers tasks. We suggest that top managers, in order to
establish a more efficient business and organizational system, focus more evenly on all four
basic tasks of managers with which they can establish a more successful functioning of the
selected health care institution. The results of our research have theoretical, research and
practical implications for all those who deal with reporting adverse events in terms of the
basic tasks of managers and contribute to their socially responsible behaviour and the
promotion of sustainable development.
Key words: qualitative study, management, managers, tasks of managers, adverse events,
health care services, nursing care.
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UVOD

Doktorsko nalogo sestavljajo štiri poglavja, ki strukturirano predstavljajo izvedeno teoretično
in empirično raziskavo o vplivu temeljnih nalog managerjev na poročanje o varnostnih
zapletih (v nadaljevanju VZ).
Prvo, uvodno poglavje opredeljuje teoretična izhodišča, raziskovalni problem, namen in cilje
raziskave, raziskovalna vprašanja, predpostavke in omejitve ter znanstvenoraziskovalne
metode.
Drugo poglavje tvori teoretični del doktorske disertacije, v katerem podajamo pregled domače
in tuje strokovne literature na izbrano temo. Predstavljena so teoretična izhodišča, ki se
navezujejo na temeljne naloge managerjev in na poročanje o VZ v zdravstvenih ustanovah
(ZU). Na koncu so navedene ključne ugotovitve domačih in tujih raziskav na obravnavano
tematiko in kratek povzetek teoretičnega dela.
Tretje poglavje predstavlja empirični del doktorske disertacije. V njem je predstavljena
utemeljitev izbire kvalitativne raziskovalne metode za izbrano temo, metoda vzorčenja in
lastnosti vzorca, metoda in proces zbiranja podatkov, opis analize, analiza in interpretacija
pridobljenih podatkov, opis temeljnih ugotovitev, izidi raziskovalnih vprašanj ter
interpretacija podatkov izdelanega Modela vplivnih dejavnikov funkcij managementa pri
poročanju VZ v izbrani ZU.
Zadnje, četrto poglavje zajema povzetek celotne raziskave (teoretične in empirične), predloge
za izboljšanje trenutnega stanja managementa poročanja o VZ, predstavi prispevek k znanosti
ter poda predloge za nadaljnje raziskovanje.

1.1

Teoretična izhodišča in predstavitev raziskovalnega problema

V disertaciji izraz ustanova in zavod (javni zdravstveni zavod) uporabljamo enakovredno.
Organizacije (podjetja in druge ustanove) so ustanovljene za uresničitev določenih smotrov in
ciljev lastnikov ter drugih udeležencev. Raven doseganja teh smotrov in ciljev vpliva na
uspešnost ustanove. Kakovost delovanja ustanove je odvisna od uspešnosti obvladovanja
ustanove, medtem ko management opravlja temeljne naloge (planiranje, organiziranje,
vodenje in kontroliranje). Neuspeh katerekoli ustanove pri doseganju njenega poslanstva in
vizije ter smotrov in ciljev je resen problem. Pomanjkanje pozornosti, umerjene na temeljne
naloge managementa, je eden izmed ključnih razlogov za neuspeh ustanove (Mousavi idr.
2017, 20), kajti managerji svoj uspeh dosegajo s pomočjo štirih temeljnih nalog: planiranja,
organiziranja, vodenja in kontroliranja (Kralj 2005, 17; Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005,
3–4; Mousavi idr. 2017, 20; Dolechek idr. 2019, 29). V vsaki ustanovi in tudi v vsaki
zdravstveni ustanovi (v nadaljevanju ZU), naj bi bili za uspešnost poslovanja pristojni in
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odgovorni managerji, in to v prvi vrsti vršni managerji (Kralj 2005, 439; Svet Evrope, Odbor
ministrov 2006, 12; Kerzner 2013, 226; Mousavi idr. 2017, 20).
V poročilu Inštituta za medicino (IOM 2000) z naslovom »Motiti se je človeško« je bila
pozornost usmerjena na problem napak v zdravstvu kot enem izmed dejavnikov, ki
pomembno vplivajo na uspešnost zdravstvene ustanove. Posledično je prišlo do usklajenih
prizadevanj, da se razišče in osnuje sisteme poročanja o napakah v zdravstveni dejavnosti z
namenom zbiranja in analiziranja podatkov ter uvedbe varnostnih intervencij. A vendar, če
želimo doseči pravi napredek v učinkovitosti sistemov poročanja o VZ, je treba pričeti
razvijati teorijo sprejemanja ter uporabe sistemov poročanja (Karsh idr. 2006, 283). V
številnih dokumentih je navedeno, da poročanje o VZ v RS in širše še ni zaživelo (Svet EU
2009, 1; Evropska komisija 2014, 6; Re-NPZV 2016, 71; MZ 2017d, 13).
Terminologija na področju varnostnih zapletov še ni dorečena. Za poimenovanje varnostnih
zapletov v slovenskih zdravstvenih ustanovah uporabljajo različne izraze, kot npr.: varnostni
zaplet, neljubi dogodek, incident, neželeni dogodek, nepričakovana nesreča, opozorilni
nevarni dogodek, varnostni incident in skorajšnja napaka (MZ 2017d, 9). V MZ RS menijo,
da je pojma strokovna in zdravniška napaka bolje opustiti, ker se uporabljata največkrat
napačno in se z njima že vnaprej trdi, da jo je storil strokovnjak (MZ 2014a). Zato bomo v
naši doktorski disertaciji za poimenovanje tovrstnih dogodkov uporabili izraz varnostni
zaplet, ki ga v »Akcijskem načrtu za posodobitev sistema spremljanja in izvajanja ukrepov
glede opozorilnih ter drugih škodljivih dogodkov v Sloveniji« uporablja tudi MZ (MZ 2017d,
2). Enako je ta izraz uporabljen v dokumentu Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Re-NPZV 2016, 71).
VZ so vse bolj prepoznavni kot vir škode za pacienta (O'Connor idr. 2010, 371). Po svetu so
bile opravljene številne raziskave, v katerih so avtorji poudarjali potrebo in možnost po
zmanjševanju števila pojavov VZ v zdravstveni dejavnosti (LD 2005, 1). Varnost pacientov je
pomemben javno-zdravstveni problem (Conklin idr. 2008, 97; Chakravarty 2013, 335;
Hotujec 2014, i; Sousa idr. 2014, 1; Stergiopoulos idr. 2016, 1117), saj VZ v Evropski uniji
prizadenejo med 4 in 17 % pacientov (Zsifkovits idr. 2016); od tega jih je od 44 do 50 %
mogoče preprečiti (Zsifkovits idr. 2016). VZ so posledica procesa zdravljenja in ne bolezni;
privedejo do smrti, zapletov, resnih okvar in pacientovega trpljenja (LD 2005, 1).
Številne raziskave so pokazale, da se VZ v akutnih bolnišnicah pojavi pri 3,4 do 16,6 %
pacientov (Sousa idr. 2014, 1). V povprečju se varnostni zaplet v akutnih bolnišnicah pojavi v
10 %; v ZDA znaša to povprečje 3,7 %, v Angliji 10,8 %, v Avstraliji 16,6 %, v Novi
Zelandiji 12,9 %, na Danskem 9 %, v Kanadi 7,5 % in na Japonskem 11 % (Robida 2015, 4).
Schwendimann idr. (2018) v tematskem pregledu literature ugotavljajo pojav VZ. V pregled
so zajeli 25 raziskav iz 27 držav iz šestih celin. Navajajo, da je pojavnost v povprečju
ocenjena na 11,2 % (razpon od 3,3 % do 13,5 %), pri tem je treba poudariti, da je ta pri
multicentričnih raziskavah nekoliko nižja, in sicer znaša v povprečju 9,3 % (razpon med
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2,9 % in 21,9 %). Upoštevaje te podatke bi smeli sklepati, da bi pojavnost v Sloveniji znašala
med 9,3 % in 11,2 %. Pri tem je treba poudariti, da je ocena povezana z značilnostmi
družbenega okolja (raznolikost vključenih pacientov), izobrazbo, tipi dokumentiranja,
načinom poročanja (npr. retrospektivno iz dokumentacije), ki se med posameznimi v pregled
vključenimi raziskavami razlikuje. Če bi upoštevali izključno izide enajstih raziskav iz
Evropske unije in Švice, bi delež poročil v Sloveniji znašal med 3,3 % in 13,5 %
(Schwendimann idr. 2018). Če podatke iz največje slovenske ZU primerjamo s podatki iz leta
2018 in podatki, ki veljajo za Evropsko unijo in Švico (Schwendimann idr. 2018), bi ocenjeno
število VZ v povprečju znašalo 9.474 poročil letno (razpon med 3.319 in 13.577), dejansko pa
je bilo v letu 2018 sporočenih 4.893 VZ (UKCL 2019, 31).
Na podlagi podatkov Inštituta za medicino v ZDA iz leta 2000 (IOM 2000) je v Sloveniji
letno zaradi napak zdravstveno oškodovanih okoli 35.000 pacientov, ki se zdravijo v akutnih
bolnišnicah (Robida 2011a, 2). Akutna bolnišnična obravnava obsega zdravstvene storitve in
stanja, ki zahtevajo sprejem pacienta in nadzor njegovega zdravstvenega stanja v bolnišnici za
najmanj 24 ur (Prevolnik Rupel, Simčič in Turk 2014, 9). IOM (2000) navaja tudi, da se pri
vsakem desetem pacientu v akutni bolnišnici pojavi napaka, ki škoduje njegovemu zdravju, in
da vsak petstoti do tisoči pacient zaradi takšne napake umre, kar za Slovenijo pomeni od 350
do 700 smrti na leto (Robida 2013a, iv).
VZ so pogost pojav v zdravstveni dejavnosti in ne ogrožajo samo varnosti pacientov;
povzročajo tudi ogromno gospodarsko izgubo (Shu idr. 2013, 262). Za države Evropske unije
je ocenjeno, da VZ predstavljajo od 0,2 do 6 % celotnih izdatkov za zdravstvo in to znaša za
Slovenijo od 6,8 milijonov evrov do 205 milijonov evrov (Zsifkovits idr. 2016). Če k temu
dodamo še druge stroške (npr. ekonomske, pravne, socialne, družbene ipd.) (Chan idr. 2005,
97) ter tragedijo posameznika in njegovih svojcev, so VZ v zdravstveni dejavnosti vrh nujnih
družbenih izzivov (MZ 2017d, 11).
Breathnach idr. (2011, 43) navajajo, da je poročanje o VZ v zdravstveni dejavnosti
pomemben koncept. Priznano je, da je ključni dejavnik katerekoli zdravstvene službe pristop
k poročanju o VZ. Poročanje o VZ je priznan mehanizem za izboljšanje varnosti pacientov
(Elder idr. 2007, 115; Sheikhtaheri 2014, 853), s čimer se strinja IOM (2000, 87), ki navaja,
da je prejemanje poročil o VZ prvi korak v procesu zmanjševanja napak. Leape (2002, 1638)
in IOM (2000, 87) navajajo, da poročanje, če je varno in zagotavlja poročevalcem koristne
informacije iz strokovne analize, opazno izboljša varnost pacientov.
Vsaka ustanova, predvsem pridobitna, naj bi bila gospodarsko učinkovita in poslovno
uspešna. Da pa bi to dosegla, naj bi v njej dobro obvladovali vse štiri temeljne naloge
managerjev, ki so bistvene in med seboj povezane (Dolechek idr. 2019, 29). Poslovna
uspešnost in gospodarska učinkovitost naj bi se najbolje izkazovali v finančnih izidih oz.
končno v donosnosti investiranih sredstev. Prizadevanje lastnikov in managerjev v javni
zdravstveni ustanovi naj bi bilo kljub načeloma nepridobitni naravi tovrstne ustanove
3

maksimiranje prihodkov (Česen 2003, 27). Management je dejavnost usklajevanja nalog in
dejavnosti za doseganje smotrov in ciljev (Možina 2002, 15). Pojavlja se v vsaki obliki
ustanove. Ustanova ima svoje značilnosti, ki vplivajo na managerje in zaposlene sodelavce. V
vsaki ustanovi imajo svoje posebnosti, ki se nanašajo na prednosti in slabosti, probleme in
možne razrešitve, zato naj bi manager spoznal in razumel »svojo« ustanovo ter jo ustrezno
usmerjal (Možina 2002, 13).
Planiranje je ena najpomembnejših nalog managementa in managerjev (Pučko 2002, 235) in
je začetni del procesa managementa (Rozman in Kovač 2012, 124). Planiranje ali načrtovanje
obsega podrobnejše določanje smotrov in ciljev, to je postaviti jih v čas in prostor kot planske
in kasneje delovne smotre in cilje, opredeljene z nalogami. To pomeni določiti, kaj je treba
narediti, v kakšnih kakovostih in v kakšnih okoliščinah, kako je treba narediti, s kakšnimi
sredstvi, kje, zakaj, kdaj in do kdaj, predvsem pa kdo (Kralj 2005, 18).
Pri organiziranju gre za ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov z urejanjem struktur in
procesov za čim boljše delovanje ustanove ter za doseganje izidov (Kralj 2005, 17).
Organiziranje je vnaprejšnje določanje zadolžitev, pristojnosti in odgovornosti, upoštevaje
družbeno in naravno okolje ter dinamiko (Rozman in Kovač 2012, 205). Organiziranje
pomeni vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje struktur organiziranosti ali
organizacijskih struktur in procesov z namenom uspešnega doseganja smotrov in ciljev
ustanove (Rozman in Kovač 2012, 212).
Vodenje oz. vodenje ljudi je sposobnost vplivanja, spodbujanja (motiviranja) in usmerjanja
sodelavcev, da bi ustrezno opravili svoje naloge in uresničili želene smotre in cilje ustanove
(Kralj 2005, 17). Poleg vodenja ljudi gre tudi za vodenje poslovanja (Kralj 2005, 16).
Vodenje je proces, ki poteka med vodjo in njegovimi sledilci oz. privrženci. Nadrejeni
pričakuje, da bodo podrejeni izvedli oz. dosegali smotre in cilje na način, kot si je zamislil,
podrejeni pa po drugi strani pričakujejo, da bo prek uresničevanja skupnih smotrov in ciljev v
največji možni meri zagotovljeno tudi doseganje njihovih lastnih ambicij. Resnično vodenje
je doseženo takrat, ko sta prisotna oba vidika (Rozman in Kovač 2012, 353).
Četrta temeljna naloga managementa in managerjev je kontrola oz. nadzor (spremljanje in
vrednotenje) (Mousavi idr. 2017, 24). Pri kontroliranju ali nadziranju gre za proces, v katerem
ena ali več oseb pregleduje dosežke in ustrezno ravna, kar je tudi bistvo obvladovanja (Kralj
2005, 17). Kontrola pomeni ugotavljanje, kaj je bilo dejansko narejeno, primerjanje s
planiranim, ugotavljanje odstopanj, določanje vzrokov za odstopanja in ukrepanje, da se
planirano uresniči (Rozman in Kovač 2012, 433).
Različni avtorji v domačih (Birk 2013; Robida 2011a; Podhostnik 2013) in tujih raziskavah
(Kaldjian idr. 2008; Armellino, Quinn Griffin in Fitzpatrick 2010; Chakravarty 2013; Wang
idr. 2014; Poorolajal, Rezaie in Aghighi 2015) so ugotavljali, v kolikšnem deležu zaposleni v
zdravstvu poročajo o VZ, in dokazujejo, da poročanje o VZ ostaja pomembna tema za
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raziskavo, ker poročanje še ni zaživelo v zadostnem obsegu. Ministrstvo za zdravje pri analizi
sedanjega procesa, povezanega z VZ, ugotavlja nizko stopnjo sporočanja VZ bolnišnic (MZ
2017d, 6). Birk (2013, 51) ugotavlja, da so zaposleni sodelavci vodstvu bolnišnice o VZ
poročali (izpolnili poročilo) v 2,2-krat manj primerih kot vodji organizacijske enote (npr.
klinik, oddelkov, služb … – v nadaljevanju OE), kjer so poročali ustno. Robida (2011a, 16)
ugotavlja, da 43 % vprašanih ni poročalo o nobenem VZ, medtem ko Birk (2013, 51) navaja,
da 36,6 % anketirancev ni poročalo o nobenem VZ. Podhostnik (2013, 102) ugotavlja, da
študentje zdravstvene nege, ki so bili priča napaki, navajajo, da sami v 56,3 % niso
odreagirali. Wolk Feinstein (2007, 10) pravi, da več kot polovica zdravstvenih delavcev, ki so
bili vključeni v raziskavo, navaja, da so bili priča kršenju pravil, hudi napaki in
nesposobnostim, vendar jih je samo 10 % o tem poročalo. Kaldjian idr. (2008, 40)
ugotavljajo, da je 17,8 % vprašanih poročalo o dejanski manjši napaki, ki je povzročila
podaljšano zdravljenje ali neugodje, in 3,8 % je poročalo o dejanski večji napaki, ki je
povzročila invalidnost ali smrt. Armellino, Quinn Griffin in Fitzpatrick (2010, 800)
ugotavljajo, da 62,5 % vprašanih medicinskih sester ni poročalo o dogodku, ki bi skoraj
povzročil ali je povzročil napako. Chakravarty (2013, 337) ugotavlja, da je 87–89 %
vprašanih opazilo enega ali več škodljivih dogodkov; o njih je poročalo 10 % vprašanih.
Wang idr. (2014, 1114) navajajo, da je od 47,8 do 75,6 % medicinskih sester ocenilo, da so se
VZ zgodili, več kot polovica o njih ni poročala. Poorolajal, Rezaie in Aghighi (2015, 97)
ugotavljajo, da je 50,26 % zdravstvenega osebja zakrivilo napake, vendar o njih ni poročalo.
Tudi avtorji raziskav Stergiopoulos idr. (2016, 1117) in McFarland in Doucette (2018, 285)
navajajo premajhen delež poročil.
Na podlagi ugotovitev iz predhodno analiziranih raziskav ugotavljamo, da je poročanje o VZ
pomemben upravno-organizacijski in managerski problem, ker se o teh ne poroča v
zadostnem številu, posledično učenje iz teh ni možno in zato pacientova varnost ostaja
ogrožena. Direktor, strokovni direktor, vodja zdravstvene nege, svet zdravstvene nege (v
slovenskem območju znano tudi kot kolegij zdravstvene nege), svet zavoda ter strokovni in
poslovodni svet naj bi na ravni zdravstvene ustanove ustvariti takšno delovno okolje, v
katerem bodo celotni ustanovi omogočali učenje iz VZ ter bo spodbujalo osebje za proaktivno
ocenjevanje in takojšnje sporočanje tveganj (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 6).
Pomemben proces za zdravstvene strokovnjake je učenje iz VZ in udejanjanje ukrepov, ki bi
zagotavljali, da se ta ne ponovi (Robida 2013a, 109; PSQCWG 2014, 7; MZ 2017d, 1; Lee
idr. 2018, 1178).
Različni pomembni viri (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
1998; Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 10; Robida 2013a, 24) kot tudi raziskave (Wang
idr. 2014, 1120; Poorolajal, Rezaie in Aghighi 2015, 97; Stergiopoulos idr. 2016, 1117;
McFarland in Doucette 2018, 285) navajajo podobne razloge za prikrivanje oz. opuščanje
poročanja o VZ, in sicer: strah pred kaznovanjem in negativnim ugledom, nerazumevanje
nadrejenih in sodelavcev, ni ustrezne zakonske zaščite poročevalca, kršena sta anonimnost in
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zaupnost podatkov poročevalca, sistem za poročanje ni urejen, pomanjkanje časa za
izpolnjevanje poročila, odsotnost povratne informacije o ukrepih in negotovost glede
postopkov poročanja.
Varnost pacientov tudi s poročanjem o VZ še ni uspešno obvladovana in vzpostavitev
uspešnega organizacijskega sistema poročanja o VZ v Sloveniji in širše ostaja družbeni izziv.
Leta 2002 je skupščina zdravstvenih organizacij na podlagi ugotovitev, da VZ povzročajo
človeško trpljenje in visoke stroške v zdravstveni dejavnosti, opomnila članice, da naj
namenijo večjo pozornost vprašanju varnosti pacientov in oblikujejo sisteme poročanja za
izboljšanje varnosti pacientov, ki naj bi temeljili na raziskavah (MZ 2006a, 19). Tudi Svet
Evropske unije (EU) navaja, da je treba vključiti varnost pacientov kot prednostno vprašanje
zdravstvenih politik in programov tako na nacionalni kot regionalni in lokalni ravni (Svet EU
2009, 3). Priporočilo Sveta Evrope iz leta 2009 je bilo leta 2014 na ravni zdravstvenega
varstva ugotovljeno kot manj uspešno. Vpliv na povečanje varnostne kulture pacientov na
področju zdravstvene dejavnosti je bil manjši, tj. spodbujanje zdravstvenih delavcev k učenju
iz napak v delovnem okolju, ki ne temelji na obtoževanju (Evropska komisija 2014, 13).
Evropska komisija (Zsifkovits idr. 2016) navaja, da je sistem spremljanja in izvajanja ukrepov
za VZ eden izmed pomembnih varnostnih programov za paciente. Ta pomembno vpliva tudi
na stroškovno učinkovitost zdravstvene oskrbe in zmanjšuje ekonomsko obremenitev države
(MZ 2017, 1). Ena izmed prednostnih dejavnosti v EU je tudi spodbujanje k dejavnemu
komuniciranju in sporočanju o VZ z oblikovanjem odkritega, pravičnega in nekaznovalnega
delovnega okolja (MZ 2017, 12). Ministrstvo za zdravje pri analizi trenutnega sistema
sporočanja o VZ zaznava nizko stopnjo sporočanja bolnišnic o VZ (MZ 2017, 6). Sistem
sporočanja o VZ v Sloveniji je močno pomanjkljivo organiziran. Med drugim ne nudi pravne
zaščite sporočevalcem, sistem organiziranosti poročanja naj bi deloval na lokalni ravni samo
za bolnišnice, v nacionalni sistem poročanja naj bi se iz bolnišnic sporočilo samo dogovorjene
VZ, za delovanje sistema poročanja ni namensko opredeljenih finančnih sredstev, prav tako ni
vzpostavljen sistem preverjanja uspešnosti (merila, kazalniki in standardi) (MZ 2017, 7).
Evalvacijska raziskava, ki je v Sloveniji potekala v začetku leta 2017, je bila izvedena z
namenom ocenitve trenutnega stanja sistema poročanja v Sloveniji. Nekatere izmed
ugotovitev so naslednje: anketiranci so kakovost in varnost zdravstvene obravnave ocenili s
povprečno oceno od 2,5 do 3,33, sistem spremljanja VZ pa od 2,00 do 3,57 na lestvici od 1 do
5 (MZ 2017, 9). Anketiranci menijo, da se na MZ iz bolnišnic sporoča od 20–40 % obveznih
VZ (MZ 2017, 10). V okviru prizadevanj za posodobitev obstoječega sistema spremljanja in
učenja iz VZ so izbrana naslednja prednostna področja, smotri in cilji Slovenije: regulatorni
okvir in pravna ureditev sistema za zaščito, varovanje pravic sporočevalcev ter v dogodek
vključenih deležnikov, dvig varnostne kulture, natančna opredelitev strukture, procesa in izida
sistema z vidika vloge, odgovornosti in dejavnosti ključnih oseb ter potrebnih virov (IKT
podpora) (MZ 2017, 13). Prednostni namen v Sloveniji na tem področju je tudi izboljšati
ozaveščenost vodstvenih, strokovnih delavcev in sodelavcev v zdravstvu ter pacientov in
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javnosti o pomenu sistema poročanja in o njihovi lastni vlogi in odgovornosti za delovanje ter
zagotoviti podporo v izobraževalnem sistemu (MZ 2017, 15). Vladna zakonodaja in povečano
število pobud za varnost pacientov z razširjeno razpravo znotraj medicinske literature
označujeta poročanje o VZ kot pomembno temo za raziskavo (Breathnach idr. 2011, 43). Tudi
raziskava leta 2017 v slovenskem prostoru o oceni trenutnega sistema poročanja VZ navaja,
da v Sloveniji področje poročanja o VZ še ni raziskano (MZ 2017, 9).
Ker temeljne naloge managerjev vplivajo na uspešnost ustanove (Kralj 2005, 17; Dimovski,
Penger in Žnidaršič 2005, 3–4; Mousavi idr. 2017, 20; Dolechek idr. 2019, 29), pred tem pa
tudi na procese znotraj ustanove, smo se odločili raziskati, kako temeljne naloge managerjev
vplivajo na poročanje o VZ v bolnišnični sistem poročanja.
Identificirani raziskovalni problem doktorske disertacije je teoretična in empirična analiza
področja poročanja o VZ v bolnišnicah. Eden izmed glavnih pogojev za preprečitev ponovitve
enakega ali podobnega VZ je poročanje o VZ v bolnišnični sistem poročanja. Slednje pa v
zdravstvenih ustanovah ni zadovoljivo, še posebej če upoštevamo, da poročanje o VZ dviguje
kakovost zdravstvene oskrbe pacientov. S tem pozitivno vplivamo tudi na zmanjševanje
stroškov in skrajševanje rokov. Posledično zagotovimo večje zadovoljstvo zdravstvenih
sodelavcev in pacientov ter kakovostnejšo storitev.

1.2

Namen, cilji in raziskovalna vprašanja

Namen doktorske disertacije je analizirati stanje na področju poročanja o VZ v izbrani
zdravstveni ustanovi, proučiti kako posamezne naloge managerjev vplivajo na poročanje o
VZ, kateri dejavniki so ti in kako vplivajo na poročanje o VZ v poslovno-organizacijski
sistem ter podati predloge za izboljšanje poročanja o VZ.
Poglaviten namen raziskave pa je na podlagi integrativnega pregleda domače in tuje literature
ter izidov iz empirične raziskave zasnovati izvirni model managementa poročanja o VZ.
Model managementa poročanja o VZ bo lastnikom, ustanoviteljem in managerjem v
zdravstvenih ustanovah v pomoč pri doseganju smotrov in ciljev o zadostnem številu
izpolnjenih poročil zaposlenih v sistem poročanja ustanove.
Cilji doktorske disertacije so naslednji:
− pregledati cca. 250–300 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s področja
managementa, managementa v zdravstvu, nalog managerjev, VZ, zdravstvenih napak,
varnostne kulture, poročanja o VZ v bolnišnični sistem in ovir za poročanje;
− zasnovati izvirni modela managementa poročanja o VZ v bolnišnicah;
− ugotoviti trenutno stanje managementa poročanja o VZ na primeru izbrane zdravstvene
ustanove v RS;
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− ugotoviti, kako temeljne naloge managerjev vplivajo na poročanje o VZ, kako planiranje,
organiziranje, vodenje in kontroliranje poročanja o VZ vplivajo na poročanje v izbrani
zdravstveni ustanovi;
− ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na management poročanja o VZ;
− na podlagi ugotovitev iz izvedenih intervjujev podati predloge za izboljšanje trenutnega
stanja o managementu poročanja o VZ.

1.3

Predpostavke in omejitve raziskave

Doktorska disertacija temelji na naslednjih predpostavkah:
− Za uspešno delovanje ustanove so pristojni in odgovorni managerji.
− Temeljne naloge managerjev pomembno vplivajo na uspešnost javnih zdravstvenih
ustanov, zato pomembno vplivajo tudi na poročanje o VZ v sistem poročanja.
− Prejemanje poročil o VZ je eden izmed prvih nujno potrebnih korakov v procesu
zmanjševanja VZ.
− Pomemben delež zdravstvenih strokovnjakov, ki zazna VZ, v bolnišnični sistem poročanja
o zaznanih VZ ne poroča.
− Predpostavljamo, da je interes za izvedbo raziskave obojestranski (tudi na strani izbrane
zdravstvene ustanove) glede na aktualnost in pomanjkanje raziskav na tem področju.
− Predpostavljamo, da bodo vršni managerji (uprava) v izbrani zdravstveni ustanovi, v
kateri bomo opravili raziskavo, razumeli njen pomen in bodo raziskavo omogočili.
V nadaljevanju smo opisali omejitve raziskave.
Glede na to, da smo izbrali kvalitativni pristop raziskovanja, v katerem je raziskovalec
neposredno vpet v polje raziskovanja (z neposrednim stikom z intervjuvancem in kasneje pri
analizi podatkov), je treba upoštevati ((ne)nameren) raziskovalčev vpliv. Z namenom
oblikovanja interpretacije podatkov (utemeljene teorije), ki je oblikovana izključno iz zbranih
podatkov (Vogrinc 2008, 70), je pomembno, da tako na pridobivanje kot tudi na oblikovanje
teorije ne vplivajo raziskovalčeve predstave in/ali doživljanje raziskovalnega problema. Pri
tem moramo poudariti, da je avtorica naloge s svojim delom že enajst let neposredno vpeta v
zdravstvo in posledično priznavamo možnost, da je pri intervjuvanju in analizi ter
interpretaciji podatkov določene vidike raziskovalnega problema nevede preveč ali premalo
poudarila/raziskala. Redki kvalitativni raziskovalci (npr. Vogrinc 2008; Choy 2014)
verjamejo, da je mogoče povsem nevtralno raziskovati. Tudi Kumar (2005) opozarja, da pri
intervjuju ne smemo zanemariti spoznanja, da gre za človeško interakcijo in je nesmiselno
pričakovati, da raziskovalec ne bo imel nobenega vpliva na intervjuvanca ali obratno (prav
tam). Raziskovalčevo poznavanje raziskovalnega problema vpliva na sam potek in izid
raziskave, vendar menimo, da to ni nujno njena omejitev. Ker je pri kvalitativnem
raziskovanju raziskovalec neposredno vključen v raziskovalno situacijo, (bolje) razume
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izražanje intervjuvanca, saj raziskovalcu v trenutku zbiranja podatkov prav njegovo
poznavanje problematike omogoča zastavljanje dodatnih vprašanj in s tem prodiranja v še
poglobljeno razumevanje raziskovalnega pojava (Choy 2014).
Eden izmed pogojev kakovostne izvedbe polstrukturiranega intervjuja in s tem pridobivanja
pristnih podatkov je vzpostavitev medosebnega zaupanja med raziskovalcem in
intervjuvancem (Vogrinc 2008, 102). Ta pogoj je še posebej pomemben v primerih
proučevanja občutljivih vidikov raziskovalnega problema. V primeru naše raziskave se je
izkazalo, da je poročanje o VZ med intervjuvanci občutljivo področje njihovega dela.
Avtorica naloge ni imela možnosti, da bi z večino intervjuvancev pred izvedbo raziskave
vzpostavila zaupen odnos. Zato je zaupanje intervjuvancev skušala vzpostaviti z etičnim
raziskovalnim odnosom. V stik z intervjuvanci je avtorica naloge stopila osebno in jih
podrobno seznanila z načrtom raziskave. Pri tem je bilo intervjuvancem izjemno pomemben
avtoričin način zagotavljanja njihove anonimnosti v raziskavi. Etično raziskovalno držo je
avtorica naloge ohranjala tudi pri dogovarjanju o kraju in času izvedbe intervjujev
(prilagoditev intervjuvančevim delovnim in zasebnim obveznostim), kot je etično naravnanost
ohranjala pri pripravi na intervjuvanje z vsebinsko strukturo vprašanj. V primeru slednjega je
avtorica naloge zasledovala tudi merske karakteristike zanesljivosti in veljavnosti raziskave.
Nedvoumnost vprašanj intervjuja namreč lahko vpliva na zanesljivost instrumenta zbiranja
podatkov. Dvoumna vprašanja si intervjuvanci lahko različno razlagajo, kar se lahko odraža v
različnih odzivih oziroma odgovorih intervjuvancev. Zaradi neustrezno oblikovanih vprašanj
prihaja pri zbiranju podatkov do mnogih napak – pomanjkljivih in napačnih odgovorov – in
posledično napačnih interpretacij (veljavnosti) izidov raziskave (Lamut in Macur 2012, 163).
Temu se je avtorica naloge skušala izogniti z dobro predpripravo izhodiščnih vprašanj
intervjuja, ki so se neposredno vezala na namen in cilje (raziskovalna vprašanja) raziskave. S
tem je zagotovila veljavnost raziskave. Avtorica naloge je zastavljena izhodiščna vprašanja za
intervjuvanje pred samim procesom zbiranja podatkov tudi preverila s poskusnim
intervjuvanjem treh oseb v izbrani ZU. Prav tako je avtorica naloge intervjuvance, ki so želeli
biti seznanjeni z vprašanji pred izvedbo intervjuja, te z njimi seznanila, ostalim
intervjuvancem pa je vsebinsko strukturo intervjuja predstavila pred začetkom intervjuvanja.
Izhodiščna vprašanja intervjuja so bila odprtega tipa in s tem so intervjuvancem omogočala
podajanje odgovorov s poglobljenim opisom izpostavljenega vidika proučevanega problema.
Ob upoštevanju odprtosti vprašanj smo bili pozorni tudi na to, da vprašanja niso bila
sugestivna (izhajajoča iz prepričanj avtorja naloge). Pri tem je bila avtorica naloge pozorna,
da načrtovana vprašanja za intervjuvance ne bi bila preveč neposredna oziroma da se
intervjuvanci med pogovorom ne bi počutili nelagodno.
Zanesljivost in veljavnost kvalitativne raziskave je avtorica naloge upoštevala tudi med
procesom zbiranja podatkov – intervjuvanjem. S tradicionalno znanstveno predpostavko naj
bi bilo določeno, da mora raziskovalec ostati povesem distanciran od raziskovalnega
problema, če želi doseči veljavnost svojih izidov raziskave (Lamut in Macur 2012, 75), po
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drugi strani pa je vključenost raziskovalca kot instrumenta za zbiranje podatkov pri
kvalitativnem raziskovanju priznana (Rubin in Rubin 2005). Kot kontrolo zanesljivosti in
veljavnosti pri izvajanju intervjujev smo uporabili metodo polstrukturiranega intervjuja. S to
metodo zbiranja podatkov je namreč določeno, da raziskovalec pred izvedbo intervjujev
oblikuje nabor vprašanj (ki neposredno izhajajo iz raziskovalnih vprašanj). Ostala (podrejena)
vprašanja pa smo intervjuvancem zastavili med izvajanjem intervjuja glede na njihovo
predhodno znanje in izkušnje, pa tudi glede na sam način doživljanja proučevanega problema.
Cilj raziskave je bilo oblikovanje Modela managementa poročanja o VZ v zdravstveni
ustanovi. Temeljne naloge managerjev imajo kompleksno dinamiko in vplivnost na delovanje
(zdravstvene) ustanove in zavedamo se, da v naši raziskavi ni bilo mogoče podrobno zajeti in
raziskati vseh vplivnih dejavnikov nalog managerjev. V naši raziskavi smo se osredotočili na
prepoznavanje vpliva štirih temeljnih nalog managementa na poročanje o VZ v eni izbrani
ZU.
V nalogi se pojavijo tudi vsebinske omejitve, ki se pojavijo pri iskanju literature, predvsem
literature iz slovenskega prostora, ker področje še ni v zadostni meri raziskano in mu je večja
pozornost namenjena šele v zadnjih letih. Ena najpomembnejših omejitev je občutljivost
teme, kar je intervjuvancem oteževalo, da povsem odkrito odgovorijo na zastavljena
vprašanja. Izidi raziskave se bodo s časom spreminjali, ker gre za presečno raziskavo.
Raziskovalna vprašanja
Na podlagi ugotovitev iz teoretičnih izhodišč in izidov iz empiričnih raziskav smo oblikovali
raziskovalna vprašanja. Oblikovali smo splošno raziskovalno vprašanje (označeno s SPRV) in
štiri specifična raziskovalna vprašanja (označena s SRV1–4). Pri tem smo drugo specifično
raziskovalno vprašanje razdelili še na štiri pod-specifična raziskovalna vprašanja (označena z
SRV2.1–4):
SPRV: Kakšen je model temeljnih nalog managerjev, ki vplivajo na poročanje o VZ v
zdravstveni ustanovi?
−

SRV1: Kakšno je stanje na področju poročanje o VZ v bolnišnici?

−

SRV2: Kako funkcije managementa vplivajo na poročanje o VZ v bolnišnici?
o SRV2.1: Kako planiranje poročanja o VZ vpliva na poročanje v bolnišnici?
o SRV2.2: Kako organiziranje poročanja o VZ vpliva na poročanje v bolnišnici?
o SRV2.3: Kako vodenje poročanja o VZ vpliva na poročanje v bolnišnici?
o SRV2.4: Kako kontroliranje poročanja o VZ vpliva na poročanje v bolnišnici?

−

SRV3: Kateri so dejavniki, ki vplivajo na poročanje o VZ v bolnišnici?

−

SRV4: Kateri so predlogi za izboljšanje delovanja sistema poročanja o VZ v bolnišnici?
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Organiziranje
SRV 2.2

Planiranje
SRV 2.1

Vodenje
SRV 2.3

Vpliv funkcij
managementa
na poročanja o
VZ
SRV 2

Stanje na
področju
poročanja
SRV 1

Kontroliranje
SRV 2.4

Model poročanja
o VZ glede na
temeljne naloge
managerjev

Dejavniki, ki
vplivajo na
poročanje
SRV 3

Predlogi za
izboljšanje
SRV 4

Slika 1: Konceptualni model raziskave managementa poročanja o VZ
Legenda:
SPRV – Splošno raziskovalno vprašanje; SRV – Specifično raziskovalno vprašanje; SPRV – Kakšen
je model temeljnih nalog managerjev, ki vplivajo na poročanje o VZ v zdravstveni ustanovi? SRV 1 –
Kakšno je stanje na področju poročanje o VZ v bolnišnici? SRV 2 – Kako funkcije managementa
vplivajo na poročanje o VZ v bolnišnici? SRV 2.1 – Kako planiranje poročanja o VZ vpliva na
poročanje v bolnišnici? SRV 2.2 – Kako organiziranje poročanja o VZ vpliva na poročanje v
bolnišnici? SRV 2.3 – Kako vodenje poročanja o VZ vpliva na poročanje v bolnišnici? SRV 2.4 –
Kako kontroliranje poročanja o VZ vpliva na poročanje v bolnišnici? SRV 3 – Kateri so dejavniki, ki
vplivajo na poročanje o VZ v bolnišnici? SRV 4 – Kateri so predlogi za izboljšanje delovanja sistema
poročanja o VZ v bolnišnici?

1.4

Predstavitev znanstvenoraziskovalnih metod

V teoretičnem delu doktorske disertacije smo z metodo deskripcije opisali osnovna spoznanja
ter že znana dejstva o proučevani problematiki. Z metodo kompilacije smo povzeli druge
izsledke znanstvenoraziskovalnega dela. V ta namen smo pregledali domačo in tujo strokovno
literaturo s področja managementa, nalog managerjev, VZ, poročanja o VZ v zdravstvenih
ustanovah in s področja varnostne kulture.
V empiričnem delu doktorske disertacije smo uporabili kvalitativno metodo raziskovanja. V
primeru naše teme je bil kvalitativen pristop v raziskovanju še posebej smiseln zaradi
občutljivosti teme. S tem pristopom smo intervjuvancem omogočili, da izrazijo svoje
izkušnje, mnenja in občutke glede izbrane problematike. S kvalitativno metodo smo pridobili
poglobljen uvid v obravnavano problematiko trenutnega sistema poročanja, ki še vedno tako
doma kot tudi v svetu ni zaživel v zadostni meri. Izbrana metodologija se nam je zdela
smiselna tudi zaradi tega, ker je bila v dosedanjih raziskavah bolj redko uporabljena.

11

Raziskavo smo opravili v eni izmed slovenskih zdravstvenih ustanov, ki je ena izmed vodilnih
na področju implementacije in razvoja managementa poročanja o VZ v RS. Pri tem je
pomemben tudi podatek, da smo lahko izbirali samo med bolnišnicami, ker sistem poročanja
o VZ v RS deluje samo za bolnišnice (MZ 2017, 7). Za sodelovanje smo pridobili dovoljenje
javne zdravstvene ustanove in dovoljenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
(številka soglasja: 0120-88/2019/4).
Primarne podatke smo zbrali s pomočjo metode polstrukturiranih intervjujev. Izvedli smo 24
intervjujev. Od tega smo izvedli šest intervjujev z managerji (vršni, srednji in nižji), šest z
zdravniki, šest z medicinskimi sestrami z višjo oz. univerzitetno izobrazbo (v nadaljevanju
diplomirane medicinske sestre) in šest z zdravstvenimi tehniki (zajema vse osebe s srednjo
strokovno izobrazbo zdravstvene nege: tehnik zdravstvene nege, tehnica zdravstvene nege,
medicinska sestra, srednja medicinska sestra) (ZZBNS – ZSDMSBZTS 2020). Sodelujoče v
raziskavo smo izbrali z metodo namenskega vzorčenja (Vogrinc 2008, 56) in z metodo snežne
kepe (Brečko 2005, 107–108).
Vprašanja za intervju smo razvili na podlagi pregleda literature s področja temeljnih nalog
managerjev, pomembnih tujih in domačih virov, v katerih so bili opredeljeni sistemi
poročanja o VZ in na podlagi pregleda tujih in domačih raziskav, ki so že proučevale
poročanje o VZ. Pri oblikovanju vprašanj za intervju smo sledili tudi ciljem raziskovanja z
namenom, da dobimo čim bolj poglobljene odgovore na raziskovalna vprašanja.
Zasnovali smo 15 glavnih vprašanj, ki so se navezovala na opredelitev VZ, na temeljne
naloge managerjev (planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje), na kakovost
delovanja obstoječega sistema poročanja o VZ, na vpliv poročanja na zdravstveno osebje, na
naklonjenost vodstva bolnišnice do poročanja, na vpliv poročanja na poslovanje bolnišnice,
na izboljšanje sistema poročanja, na dejavnike, ki spodbujajo in ovirajo poročanje, na opis
morebitnih VZ z reakcijo okolice in glede poročanja ter na zaščito in strokovno pomoč
vpletenim v VZ. Ker je bil intervju polstrukturiran, smo postavljali še podvprašanja z
namenom dobiti čim bolj poglobljene podatke o proučevanem raziskovalnem problemu.
Podatke smo analizirali po večfaznem postopku kvalitativne vsebinske analize. Najprej smo
zvočne posnetke intervjujev zapisali. V drugi fazi smo zapise intervjujev vnesli v štiri ločene
kodirne tabele, pri čemer smo jih vsebinsko razdelili v teme glede na zastavljena raziskovalna
vprašanja. V tretji fazi kvalitativne vsebinske analize smo zbrane podatke odprto kodirali. V
odnosu do raziskovalnih vprašanj smo v četrti fazi kvalitativne vsebinske analize izvedli
identifikacijo relevantnih kategorij (selektivno kodiranje). Nato smo relevantne kategorije
primerjali in povezali tako, da smo jim določili mesto znotraj sheme ali paradigmatskega
modela. Zatem smo delne paradigmatske modele ali sheme združili v končni ali skupni Model
managementa poročanja o VZ. Po oblikovanem paradigmatskem modelu managementa
poročanja o VZ je sledila zadnja faza, to je oblikovanje končne teoretične formulacije
oziroma interpretacija podatkov.
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MANAGEMENT, USPEŠNOST USTANOVE IN VZ

2

V teoretičnem delu želimo podati teoretična izhodišča o proučevani problematiki. Podana so
teoretična izhodišča o managementu in njegovih temeljnih nalogah (planiranje, organiziranje,
vodenje, kontroliranje). Sledi teoretičen pregled spoznanj o kakovosti in varnosti zdravstvene
oskrbe, o varnostni kulturi, o VZ v zdravstvu, pojasnjena je terminologija VZ, o poročanju o
VZ, o posledicah VZ, sistemih poročanja o VZ, učenju iz VZ, stroških VZ, drugi žrtvi VZ in
na koncu sledi pregled raziskav o VZ.

2.1

Management

Management je večpomenska beseda in z njo opisujemo proces oz. dejavnost ali organ, ki
vodi poslovanje ustanove oz. njegove dele. Prav tako je beseda management lahko skupna
oznaka za vse managerje v podjetju. Pri procesu managementa gre za vodenje poslovanja
ustanove in vodenje ljudi pri delu k doseganju smotrov in ciljev (Kralj 2005, 19).
Management je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela vseh nalog in
dejavnosti, ki jih zaposleni opravljajo v ustanovi (Možina 2002, 15; Kralj 2005, 17;
Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 4; Mousavi idr. 2017, 21). Pri managementu gre za
usklajevanje nalog in dejavnosti, ki so potrebne za doseganje smotrov in ciljev (Možina 2002,
15).
ORGANIZIRANJE
Določanje pristojnosti
in odgovornosti za
izpolnitev nalog

IZIDI
VIRI
▪ človeški
▪ finančni
▪ surovine
▪ tehnološki
▪ informacije

PLANIRANJE

VODENJE

Določanje smotrov in
ciljev ter načinov za
njihovo doseganje

Uporaba vpliva za
motiviranje zaposlenih

▪ doseganje
smotrov in
ciljev
▪ izdelki
▪ storitve
▪ učinkovitost
▪ uspešnost

KONTROLIRANJE
Nadzor dejavnosti in
izvajanje korekcij

Slika 2: Proces managementa v ustanovi
Vir: prirejeno po Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 4.

Je vodstvena funkcija, ki spodbuja sodelovanje (D'Amour idr. 2008, 1). Bistvo managementa
je osredotočenost na ljudi, tako da se jih pripravi in motivira, da delujejo usklajeno in za
skupne smotre in cilje. Pomembno je, da managerji prepoznajo in izkoristijo prednosti
posameznika in zanemarijo njegove pomanjkljivosti. Pravi način vodenja ljudi in poslovanja v
ustanovi je velikokrat kritičen in odločilen dejavnik uspeha podjetja ali druge ustanove. V
vsaki ustanovi zaposlujejo ljudi z različnimi znanji in veščinami (kompetencami). Za
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managerje je pomembno, da zaposlenim sodelavcem omogočajo osebno rast in razvoj
njihovih sposobnosti (Izgoršek 2011, 86).
Management in managerji so prisotni v vsaki ustanovi. Za vsako ustanovo so tudi značilne
lastnosti, ki vplivajo na managerje in druge sodelavce (Možina 2002, 13). Z besedo
management poimenujemo organ, ki je pristojen in odgovoren za poslovanje ustanove ali
njenih delov. Hkrati je tudi skupen dejavnik vsem managerjem v ustanovi (Kralj 2005, 19).
Pri tem postopku gre za vodenje poslovanja posamezne ustanove in vodenje ljudi skozi ta
proces do želenih izidov (Kralj 2005, 19). Pri managementu gre za iskanje kreativnih
razrešitev prisotnih težav. Je proces spoznavanja in analize težav, ugotavljanje vzrokov,
določanje in izbira različic za primerne razrešitve, planiranje izvedbe in spremljanje ter
ugotavljanje dosežkov (Možina 2002, 15). Za učinkovitost managerjev so zahtevane
vodstvene sposobnosti (Asefzadeh 2004, 86). Ključna naloga managerjev je razreševanje
težav, saj se te pojavljajo v vseh dejavnostih in na vseh ravneh organiziranosti (Možina 2002,
15).
Ustanove so zasnovane za uresničevanje smotrov in ciljev, stopnja doseganja teh je odvisna
od uspešnosti njenega delovanja, kakovost pa je odvisna od uspešnosti obvladovanja ustanove
(Mousavi idr. 2017, 20). Temeljne naloge managerjev so planiranje, vodenje, organiziranje in
kontroliranje (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 4; Izgoršek 2011, 81; Mousavi idr. 2017,
21; Dolechek idr. 2019, 29). Poleg temeljnih nalog managerjev se omenjajo tudi druge
naloge, kot npr. informiranje, koordiniranje, motiviranje, kadrovanje, ukazovanje in naročanje
(Moretti in Markič 2016, 105; Kralj 2005, 396–448). Management je usklajevanje nalog in
dejavnosti z namenom doseganja smotrov ter ciljev ustanove (Možina 2002, 15). Vsak
manager naj bi poznal in razumel »svojo« ustanovo ter jo ustrezno usmerjal, ker ima vsaka
ustanova svoje posebnosti, te pa se nanašajo na prednosti in slabosti ter priložnosti in pretnje
ter možne razrešitve (Možina 2002, 13). Mousavi idr. (2017, 21) navajajo, da managerji 80 %
svojega časa porabijo za 20 % manj pomembnih zadev. Managerji naj bi učinkovito opravljali
temeljne naloge, če izberejo ustrezno dejavnost in vrsto potrošnika ter sprejemajo primerne
odločitve in ustrezno razporejajo čas (Mousavi idr. 2017, 21).

2.1.1 Manager in njegove naloge
Manager je vsaka oseba v podjetju ali drugi ustanovi, ki ureja zadeve in sprejema odločitve,
tj. snuje in planira, organizira, vodi in nadzoruje delovanje ustanove (Kralj 2005, 19).
Temeljne naloge managerjev so planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje (Dimovski,
Penger in Žnidaršič 2005, 4; Izgoršek 2011, 81; Mousavi idr. 2017, 21; Dolechek idr. 2019,
29). Ključne lastnosti uspešnega managerja so: sposobnost vodenja, spodbujanje učenja in
razvoja, omogočanje priložnosti za doseganje visokih izidov, ustvarjanje ugodne
organizacijske klime (Možina 2002, 29). Ključna naloga managerjev je urejanje zadev in
sprejemanje odločitev. Pri urejanju zadev naj bi prepoznali težave, iskali razrešitve, odločali o
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razrešitvah, odločali, tekoče spremljali izide in se povratno informirali. Pri sprejemanju
odločitev gre za odprte težave, o katerih je treba odločati. Gre za proces razreševanja težav in
izbiranje razrešitev. Urejanja zadev se je treba lotevati na podlagi strokovnega odločanja o
različicah ter ustreznega informiranja (Kralj 2005, 15). Večina dela managerja naj bi temeljila
na urejanju zadev in odločanju kot osnovni dejavnosti managementa ter v skrbi za izvajanje
primernih odločitev. Zadeve so odprte težave, ki jih je treba spoznati in razumeti kot
priložnosti. Poiskati je treba tudi ustrezne razrešitve in o njih odločati (Kralj 2005, 18–19).
Za uspešno delovanje ustanove nosijo končno odgovornost lastniki in managerji (Kralj 2005,
439). Managerji v odličnih ustanovah so dovolj fleksibilni in kreativni, da ne dovolijo, da bi
prišlo do padca (De Waal 2008, 8). Uspeh dosegajo tudi s pomočjo zaposlenih ljudi (Kralj
2005, 439). Zaposleni so ključni pogoj za obstanek in delovanje ustanove ter najpomembnejši
vir oz. nematerialno sredstvo zmožnosti ustanove. O njeni uspešnosti odloča tudi prizadevanje
zaposlenih, njihova kreativnost, izkušnje, spretnosti, zmožnosti in znanje (Kralj 2005, 438).
Manager skupaj s sodelavci in z usmerjanjem njihovega dela zagotavlja doseganje smotrov in
ciljev ustanove (Izgoršek 2011, 81).

2.1.2 Ravni organiziranosti managerjev
Delo managerjev v ustanovi poteka na treh ravneh organiziranosti. Poznamo vršni, srednji in
spodnji management (Kralj 2005, 14). Na vrhu je vršni management oz. uprava ali
poslovodstvo, ki jo vodi glavni vršni manager. Pri tem mu največkrat pomagajo drugi
managerji, ki so odgovorni za posamezna strokovna področja, kot npr. proizvajanje, trženje in
financiranje. Naslednja raven organiziranosti se imenuje srednji management in se deli na več
plasti. V njem delujejo srednji managerji, ki delujejo pod vodstvom nadrejenih managerjev.
Srednji management vodi OE (kot. npr. sektorje, referate, službe, oddelke), funkcije ali
dejavnosti. Najnižja raven organiziranosti pa je spodnji management, tj. delavnica oz.
poslovalnica, kjer posamezen manager vodi svoje zaposlene sodelavce, ne pa tudi drugih
managerjev (Kralj 2005, 14–15).
V največjih slovenskih bolnišnicah vodstvo predstavljajo generalni in strokovni direktor,
vodja zdravstvene nege ter njihovi pomočniki za posamezna strokovna področja (UKCL
2018a; UKCMB 2018). Vodstveni sodelavci, navedeni v statutu, so prav tako strokovni
direktorji klinik, vodje zdravstvene nege klinik, predstojniki klinik in kliničnih oddelkov ter
vodje zdravstvene nege osnovnih strokovnih enot. Sem spadajo tudi pomočniki generalnega
in strokovnega direktorja ter vodja zdravstvene nege (UKCL 2018b, 71. člen). Kliniko in
klinični oddelek vodi predstojnik (UKCL 2007, 37. člen), poslovni in strokovni direktor pa
upravljata kliniko, če je znotraj klinike več notranjih OE (UKCL 2007, 36. člen).
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2.1.3 Management javnih zdravstvenih ustanov
Razlika med javnim in zasebnim managementom se kaže v tem, da so za delovanje
managementa pridobitnih ustanov prevladujočega pomena notranji dejavniki ustanove,
medtem ko so za nepridobitne pomembni zunanji dejavniki. Zunanji dejavniki omejujejo
poslovno avtonomnost managerjev v javnih zdravstvenih ustanovah ter obvladujejo
organizacijsko sestavo in sprotno ter razvojno delovanje. Managerji javnih ustanov so zaradi
izvrševanja tujih odločitev prikrajšani za iskanje in izkoriščanje različnih poslovnih
priložnosti ter za spopadanje z razvojnimi izzivi in tveganji (Česen 2003, 23).
Managerji v javni zdravstveni službi imajo ozek, zakonsko določen okvir delovanja.
Omenjeni so pri planiranju in vodenju sprotne ter naložbene dejavnosti. Tudi pri
zaposlovanju, nagrajevanju in odpuščanju sodelavcev nimajo veliko poslovne avtonomije.
Izvršilna moč vršnih managerjev javne zdravstvene ustanove naj bi bila zato okrnjena v
mnogih bistvenih prvinah obvladovanja ustanove (Česen 2003, 24). Poslovno okolje je v javni
zdravstveni ustanovi vnaprej določeno oz. opredeljeno in to je tudi ena izmed poglavitnih
lastnosti, ki ločijo pridobitne in nepridobitne ustanove. Dolgoročno planiranje je pomembno
tako v javni zdravstveni ustanovi kot v zasebni gospodarski družbi. Ker pa se oblast z
volitvami v državi menja, se menjajo tudi managerji javnih zdravstvenih ustanov, ki so
različno usposobljeni za dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno planiranje ter zato
planiranje ni vedno uspešno (Česen 2003, 26). Nepridobitna javna zdravstvena ustanova
posluje v okviru splošnega smotra in cilja socialnega razvoja, in sicer je njegov namen, da z
uspešnim razreševanjem zdravstvenih problemov prispeva k blaginji družbe (Česen 2003, 26).
V javni zdravstveni ustanovi naj bi si ustanovitelji in managerji prizadevali za doseganje
maksimalnih prihodkov kljub načeloma nepridobitni naravi tovrstne ustanove (Česen 2003,
27). V javni zdravstveni ustanovi so zdravstveni in drugi sodelavci ključna zmožnost, saj
neposredno izpolnjujejo njeno poslanstvo in vizijo (Česen 2003, 105).
Leigh-Brown (2015, 13–14) je opredelila naloge, pristojnosti in odgovornosti na različnih
ravneh organiziranosti uprav in odborov v škotskem nacionalnem sistemu (NSS) za
obvladovanje VZ; te so:
− Predsedstvo NSS nudi zagotovilo glede obvladovanja tveganj in VZ z odgovornostjo, ki
se delegira kliničnemu obvladovanju NSS ter odborom za management informacij.
− Direktor je pristojen in odgovoren za zagotavljanje politike in postopkov za obvladovanje
VZ, sistemov za poročanje in učenje ter delegiranje pristojnosti in odgovornosti za člane
skupine za izvršno poslovodstvo.
− Skupina za izvršno poslovodstvo je pristojna in odgovorna za vse delegirane
odgovornosti, ki jim jih naloži direktor, pri čemer se zagotavlja skladnost s politiko in
postopki pri VZ; odgovorna je tudi za podporo osebju, pri čemer se izvaja usposabljanje
in zagotavlja delovanje. Določeni člani skupine za izvršno poslovodstvo so tudi pristojni
in odgovorni za zagotavljanje odnosa z darovalci ter pacienti in njihovimi svojci.
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− Odbor za management informacij pri managementu informacij VZ prejema naloge in
odgovornost od skupine za management tveganj in VZ.
− Odbor NSS za klinično obvladovanje prejema naloge in odgovornost od skupine za
management tveganj in VZ za klinično obvladovanje VZ.
− Direktorji direktorata in višje skupine za obvladovanje zagotavljajo skladnost s politiko in
postopki obvladovanje VZ, pregledujejo in obvladujejo napredovanje akcijskih načrtov
VZ in jim sledijo, širijo znanje in veščine ter podpirajo zaposlene sodelavce.
− Višje skupine za obvladovanje so tudi pristojne in odgovorne za zagotavljanje stikov z
darovalci, pacienti in svojci.
− Vodje linij osveščajo osebje in delujejo v skladu s politiko in postopki VZ, podpirajo
osebje in se učijo, da podpirajo izboljšave proizvodov (izdelkov in storitev).
− Osebje se usposablja, poroča o VZ, sledi politikam in postopkom vključno s spoštovanjem
časovnih okvirov, se udeležuje pregledov in izvaja priporočena dejanja in točke učenja.
Mousavi idr. (2017, 20) na podlagi raziskave ugotavljajo, da je z neustrezno usmerjeno
pozornostjo managerjev na temeljne naloge managerjev zdravstvena dejavnost tista, ki je še
posebej občutljiva v družbi in ji primanjkuje optimalnega vodenja, zato so smotri in cilji
zdravstvene ustanove zelo težko dosegljivi.
Keber idr. (2003, 185–192) v osnutku zdravstvene reforme v RS navajajo, da je za
management v ZU značilen slab posluh za nacionalne prednostne naloge. Managerji so
pripravljeni sprejeti odločitve, ki so koristne za njihovo ZU, čeprav so škodljive za
zdravstveni sistem v celoti. Avtorji navajajo tudi slabo definirano razmerje med funkcijo
upravljanja in funkcijo managementa. Zato v praksi svet zavoda marsikdaj nastopa kot
nepotreben privesek, s katerim direktorji ne vedo, kaj bi počeli. Sveti se zato sestajajo bolj
poredko, najpomembnejše odločitve pa se sprejemajo na kolegijih direktorja ali na strokovnih
kolegijih, kjer strokovnjaki s poslovno-organizacijskimi znanji ne sodelujejo. Ugotovljeno je
tudi, da podrejeni ne upoštevajo ciljev nadrejenih. To se pojavlja v celotni hierarhiji med
vršnim in nižjim managementom, med zdravniki in drugimi zaposlenimi. V RS zdravstveno
varstvo ureja država, zato je deležno pogostih sprememb. Zdravstvenim ustanovam določajo
naloge, ki občasno niso skladne z ekonomskimi cilj in te vodijo v različne posledice. Ena od
njih je tudi manjši občutek odgovornosti managementa za delovanje in izide poslovanja.
Managerji so odgovorni državi, vendar svojo odgovornost večkrat razumejo ohlapno in brez
zavezanosti družbenemu interesu. Zato se nekateri začnejo obnašati kot lastniki ZU in se
ukvarjajo s prikritimi dejavnostmi, ki koristijo njihovim osebnim interesom. V javnih ZU je
značilna kratkoročna usmerjenost managementa. Kvantitativne metode in vedenjske vede ter
usmeritev k človeškim virom niso uporabljene za določanje smotrov in ciljev. Strateško
odločanje je slabo razvito. Večkrat se zgodi tudi, da okolje obvladuje management ZU in ne
obratno. Zdravstveni management se tudi ni razvijal z enako dinamiko kot v gospodarstvu.
Dolgo je prevladovala miselnost, da sploh ni potreben in da je uspešen manager ZU lahko le
zdravnik, ki za uspešno opravljanje dela ne potrebuje poslovno-organizacijskih znanj in
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izkušenj. Značilen je tudi stil vodenja, ki ne spodbuja zaposlenih. Vodenje je bolj avtokratsko
in birokratsko kot pa posvetovalno ali participativno. Stimulativni ukrepi, timsko delo,
premagovanje stresa so manj pomembni pri vodenju kot pa »represivni« ukrepi racionalizacij,
neupravičenega varčevanja, krčenj in predpisovanj sankcij.
V RS je bilo v preteklem obdobju uveljavljenih in sprejetih veliko sistemskih ukrepov in
pobud na področju kakovosti in varnosti, ki kljub visoko zastavljenim ciljem v praksi niso
udejanjene. Postopki vrednotenja in spremljanja procesov v zdravstvu z vidika kakovosti in
varnosti v ZU še niso ustrezno razširjene in dokumentirane. Zadrege o VZ pričajo tudi o
dejstvu, da varnostna kultura in kulturi kakovosti še nista vzpostavljeni (Re-NPZV16-25
2016, 3447).

2.2

Naloge managerjev

V nadaljevanju so predstavljene temeljne naloge managerjev, in sicer planiranje,
organiziranje, vodenje in kontroliranje.

2.2.1 Planiranje
»Če ne veš, kam greš, kako boš vedel, da si tja tudi prispel?« (Pučko 2002, 235–236)
Če dogodkov ne želimo prepustiti naključju, naj bi jih planirali. Managerji ne bi smeli
dopustiti, da bi bila ustanova odvisna od naključij, saj je planiranje ena najpomembnejših
temeljnih nalog, ki jih opravljajo. Pri planiranju gre za predvidevanje o verjetnosti dogajanja v
okolici ustanove. Gre za opredelitev smotrov in ciljev za določeno obdobje in poti do teh,
postavljanje planskih smotrov in ciljev ter nalog za določeno obdobje, ki temeljijo na
predvidevanju ter opredeljevanju potrebnih poslovnih dejavnikov za njihovo uresničitev
(Pučko 2002, 235–236). Prav tako gre tu za konkretiziranje politike ustanove v času in
prostoru z določanjem smotrov in ciljev, sredstev ter poti za njihovo uresničevanje (Kralj
2005, 17). To pomeni, da je treba določiti, kaj je treba narediti, s kakšno kakovostjo in v
kakšnih okoliščinah, kako je treba to narediti, s katerimi sredstvi, kje, zakaj, kdaj in do kdaj je
treba to storiti, predvsem pa kdo naj bi to opravil. Podatki o planih so vnaprejšnje informacije
(Kralj 2005, 18). Vse planerje v ustanovi naj bi vodila misel, da »prihodnost naj bo boljša od
sedanjosti« (Česen 2003, 53). Planiranje je ustvarjalno razmišljanje o zastavljenih smotrih in
ciljih, želenih izidih in začrtanih poteh za njihovo uresničevanje. Je začetni korak, ki naj bi bil
prisoten v vsakem zavestno uravnavanem procesu človeškega delovanja. Vsaka oseba naj bi si
postavljala smotre in cilje, ki jih želi doseči; načrtovala naj bi vsako svoje delovanje, naj bo to
v podjetju ali drugi ustanovi, doma ali kje drugje (Rozman in Kovač 2012, 124). Planiranje
poslovanja je zamišljanje delovanja ustanove v prihodnosti (Rozman in Kovač 2012, 205).
Planiranje časovno delimo na dolgoročno, srednjeročno, kratkoročno ali letno in operativno
oz. četrtletno, trimesečno, mesečno, dekadno in tedensko. Za dolgoročno planiranje je
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značilno, da zajema dobo od pet let ali več, za srednjeročno pa, da zajema dobo, ki ni krajša
od enega leta in daljša od petih let (Pučko 2002, 262).
Izgoršek (2011, 81) v svoji analizi ustanove X ugotavlja, da se vsi pristojni zavedajo
pomembnosti dobrega planiranja, vendar je planiranje vseeno ena izmed šibkih točk. Za
izboljšanje funkcije planiranja avtorica predlaga, da je treba urediti sistem nagrajevanja
zaposlenih, izboljšati odnose med zaposlenimi, odpraviti organizacijske pomanjkljivosti, kar
bo imelo za posledico boljšo realizacijo plana, preveriti, kaj se lahko naredi z obstoječim
osebjem na področju razvoja in po potrebi zaposliti nove razvojne inženirje ter narediti plan
investicij na področju izboljšanja delovnega okolja (Izgoršek 2011, 82).
Celoten proces planiranja se prične z opredelitvijo poslanstva in vizije. Poslanstvo predstavlja
razlog, zaradi katerega ustanova sploh obstaja, medtem ko se z vizijo opredeli, kakšno
ustanovo si želimo v prihodnosti (Izgoršek 2011, 81). Podobno menita tudi Rodriguez Perera
in Peiro (2012, 752), in sicer dodata, da naj bi bile poleg poslanstva in vizije v ustanovi znane
tudi vrednote.
Izjava o poslanstvu naj bi bila kratka, jasna in jedrnata, njena vsebina pa naj bi bila znana
vsem zaposlenim v ustanovi. Izogibati se je treba nejasnostim in klišejem, ki ovirajo
razumevanje poslanstva in prepoznavanje ustanove. Izjava o poslanstvu naj bi bila razširjena
po celotni zdravstveni ustanovi, tako da jo vsi sodelavci dobro poznajo oz. jo »znajo na
pamet« (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 752).
Izjava o viziji naj bi bila v pisni obliki in predstavlja prihodnjo podobo ZU po postopku
nenehnega preoblikovanja. Vsebina izjave o viziji naj bi razkrivala, kakšen odziv si v ZU
konkretno želijo v prihodnosti. Služila naj bi kot navdih in predstavlja privlačen in
motivirajoč izziv, ki ga bodo sodelavci ZU delili. Zaposleni naj bi čutili, da je vizija
dosegljiva in da je vznemirljivo delati na nečem, kar je trenutno samo vizija, ki se bo
spremenila v resničnost. Tako kot izjava o poslanstvu naj bi bila tudi izjava o viziji čim bolj
kratka in opredeljena tako, da si sodelavci ZU oblikujejo jasno predstavo o tem, kaj si v
ustanovi želijo v prihodnosti. Dobro formulirana in široko deljena izjava o viziji naj bi
pritegnila vse zaposlene sodelavce, ki se bodo tako zavedali, kam so usmerjene namere in
projekti v ZU (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 752). Planiranje pomeni vnaprejšnje
razmišljanje zlasti o spremembah na določenem področju, pri čemer na podlagi analiz stanja
in razvojnih usmeritev izbiramo, sprejemamo, določamo ter predlagamo ustrezne ukrepe, da
bi dosegli želene smotre in cilje ter učinke (Bufon idr. 2013).
Rodriguez Perera in Peiro (2012, 749) strateško planiranje opredelita kot sistematičen in
organiziran postopek, s katerim v ustanovi ustvarijo dokument, s katerim označujejo način,
kako nameravajo napredovati od svojega trenutnega stanja do želenega prihodnjega stanja. Je
nabor meril odločanja in odločitev, ki jih sprejme in izvaja za dokončno in trajno usmerjanje
svojih dejavnosti in strukture. Basurato-Zambrano (2016, 3) pa strateško planiranje opredeli
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kot orodje za obvladovanje in management, ki podpira odločanje v ustanovi v zvezi s
trenutnim delom in pot v prihodnost, da se bodo prilagodili spremembam in zahtevam
družbenega okolja ter dosegli večjo uspešnost ustanove.

Planiranje v zdravstveni dejavnosti
Strateško planiranje je popolnoma uveljavljeno in koristno orodje managerjev za usmerjanje
vseh vrst ustanov vključno z ZU. Organizacijska raven, na kateri je pomemben postopek
strateškega planiranja, je odvisna od velikosti OE, njene zapletenosti in diferenciacije
opravljene storitve ali izdelanega izdelka. Vodja vsake OE je oseba, ki naj bi bila pristojna in
odgovorna za promocijo procesa planiranja. Planiranje je programiran, sistematičen,
racionalen in celosten proces, ki vključuje kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno
planiranje, kar zdravstveni ustanovi omogoča, da se posveti ustreznim in trajnim preobrazbam
za prihodnost (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 749). V večini zdravstvenih ustanov izvajajo
neko vrsto dolgoročnega planiranja, imenovano tudi strategija, njen formalni postopek pa se
uporablja že več kot 30 let (Basurato-Zambrano 2016, 3). Za učinkovito izvajanje je treba
temeljito razumeti nekatere konceptualne vidike strateškega planiranja. Če do takšnega
razumevanja ne pride – kar ni vedno tako, se proces izvaja površno, kar je pogosto vzrok za
neuspeh strateškega planiranja (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 749).
Rodriguez Perera in Peiro (2012, 750) izpostavi dva pomembna vidika strateškega planiranja:
− Najprej se domneva, da OE proizvajanja ni posameznik, ampak ustanova. Pred nami je
celovito zavedanje, da zdravstveni sodelavec, ki dela sam, tudi z zadostnimi materialnimi
in nematerialnimi sredstvi ne more razrešiti vseh izzivov, ki se pojavljajo v sedanji
zdravstveni dejavnosti.
− Drugič – s strateškim planiranjem imamo transformacijski namen: (a) identificiramo
trenutne značilnosti, značilne za ustanovo in družbeno okolje, v katerem deluje; (b)
ustvarjamo vizijo o tem, kakšna želi biti ustanova v prihodnosti; in (c) določamo tudi
časovni vidik in ukrepe, potrebne za spremembo trenutnega stanja ustanove v želene
prihodnje razmere.
Prednosti strateškega planiranja so v vzpostavitvi jasnega okvira z merili za sprejemanje
vsakodnevnih odločitev in določitev razdrobljenih in neskladnih odločitev ali osebnih
vrednot, kar vse olajša in poenostavi poslovodstveno odločanje. Razvoj strateškega planiranja
spodbuja sodelovanje in zavzetost v celotni zdravstveni ustanovi za doseganje načrtovanih
izidov in tako postane pomemben dejavnik institucionalne kohezije. Ustanova, v kateri imajo
dobro strateško planiranje in ga dosledno uporabljajo, ponuja resno in verodostojno zunanjo
podobo (ugled ustanove) (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 750). Avtorja izpostavita
najpogostejše napake strateškega planiranja. Dve pogosti napaki ne vključujeta pravih ljudi in
ne obravnavata resnično pomembnih vprašanj, ker sta preveč obremenjujoči ali zapleteni.
Druga napaka je neuspeh pri povezovanju strateškega planiranja z organiziranjem virov
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(človeških, tehnično-tehnoloških in organizacijskih), potrebnih za njegovo izvajanje. Vsak
strateški načrt naj bi vseboval tudi stroške. V praksi se dogaja, da se strateški načrt ne
uresniči, ker njegovo izvajanje prekine prihod nove poslovodstvene skupine ali managerja, ki
želi znova zagnati celoten postopek (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 750).
V nadaljevanju so navedeni razlogi, zakaj je strateško planiranje v zdravstveni ustanovi
pomembno (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 750:
− Vedno bolj informirani, zahtevni in nelojalni potrošniki (z možnostjo izbire). Če
predpostavimo, da so pacienti edini naročniki ZU, se zdi, da bo ZU v prihodnosti
obravnavala paciente, ki so vedno bolj informirani, poznajo svoje pravice, so zahtevni in z
vedno večjo možnostjo izbire svojega zdravstvenega izvajalca, odločitev, ki ima posledice
za financiranje ZU.
− Vse bolj profesionalni in usposobljeni zaposleni sodelavci, ki med seboj tekmujejo.
Sistem zdravnikov specialistov, dostop do najnovejšega znanja in nenehno usposabljanje
so privedli do tega: a) da je vedno laže najti visoko kvalificirane in usposobljene
strokovnjake zunaj večjih središč velikih mest; in b) da je visoka stopnja specializacije in
odličnost teh strokovnjakov vse bolj razširjena.
− Omejena sredstva za proizvajanje. Ta dejavnik potrebuje le malo razlage, še manj pa v
času hude gospodarske krize. Možen odziv na to stanje je povečana obveznost racionalne
dodelitve virov, ki omogoča, da ostanejo samo najboljše in najbolj učinkovite ZU.
− Pozornost se s proizvoda (izdelka ali storitve) premakne na pacienta. Pozornost ni več
usmerjena samo na kakovost proizvoda, temveč tudi na to, kako se to prenese na pacienta
in njegove izkušnje. V ZU niso več pozorni samo na to, da postopke izvajajo po svojih
najboljših močeh, ampak se osredotočajo tudi na doseganje zadovoljstva pacientov in
doseganje najboljših možnih izidov. Pomembno ni samo kaj, ampak tudi kako.
− Velikost in zapletenost ZU. Povečanje število prebivalstva, njegovih potreb ter ponujenih
možnosti diagnostike in zdravljenja je privedlo do fizične rasti obsega ZU in večje
zapletenosti organiziranosti. Klinična služba je npr. morda že prevelika OE, zato bo morda
treba razmisliti o njeni razgradnji v podenote. Drug vir zapletenosti izvira iz potrebe po
sodelovanju v primarni oskrbi v zvezi z vrsto bolezni, zlasti kroničnih.
Vse te okoliščine vplivajo na ZU, ko jih »potopimo« v družbeno okolje nenehnih in nenadnih
sprememb tako v njihovih zunanjih kot notranjih okoliščinah in v razmerju do njihovih
pacientov. V teh okoliščinah je strateško planiranje uporabno orodje managerjev, ki je hkrati
uporabno in pomembno za ZU. Če strateško planiranje ni izvedeno, ZU čez nekaj let postane
nepomembna ali celo preneha obstajati (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 750).
Planiranje je najpomembnejša naloga vsakega vršnega managerja (Rodriguez Perera in Peiro
2012, 751; Izgoršek 2011, 81). Snovanje strateških planov za prihodnost je verjetno ena
izmed temeljnih nalog vršnih managerjev, ki jih ni mogoče prenesti na podrejene. Vršni
managerji se lahko za izdelavo načrta zanašajo na svoje ekipe in lahko prejmejo tudi pomoč
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tretjih oseb (svetovalcev). Vendar niti ekipa niti svetovalci ne morejo nadomestiti njihove
pobude pri analizi trenutnih razmer, ustvarjanju skupne vizije želene prihodnosti in določitvi
najboljšega načina za zapolnitev vrzeli med resničnostjo in željo. Strateškega načrta ni
mogoče kupiti. Vendar pa je za razvoj strateškega načrta mogoče kupiti metodološko
podporo. Svet zavoda (tudi izvršilni odbor ipd.), ki ne načrtuje, ne izpolnjuje svoje temeljne
naloge. V okviru ZU naj bi delovala usmerjevalna skupina, ki bo vodila razvoj in izvajanje
strateškega načrta; ta skupina naj bi zastopala ključne interese udeležencev in vključevala
ljudi z vodilnimi sposobnostmi. V idealnem primeru naj bi to skupino vodil njen glavni
predstavnik, ki bo deloval kot gonilna sila in se močno zavezal projektu. Vključevala naj bi
tudi nekoga, ki pozna metodologijo strateškega planiranja. Skupina naj bi imela izvršilno
moč, da jo ne bi dojemali kot zgolj subjekt načrtovanja. Kadar je ZU dovolj velika, je koristno
zagotoviti poseben fizični prostor (npr. urad ali pisarno strateškega planiranja), ki je
»epicenter« procesa planiranja. Včasih je za zunanje partnerstvo sklenjen »zunanji
posrednik«; to je oseba, zadolžena za organiziranje, motiviranje in povezovanje v vse akcije,
oblikovanje in povezovanje v času in prostoru. Če to zahtevajo okoliščine, je ta vloga pogosto
dodeljena svetovalcu. Za obravnavo različnih vidikov analize in ustvarjanja idej je treba
ustvariti delovne skupine, ki poročajo vodilni skupini. Te naj bodo dobro usklajene, da se
prepreči podvajanje dela in da se v celoti osredotočijo na dodeljene naloge. Število teh skupin
se bo povečalo z naraščanjem velikosti ZU, za katero poskušajo planirati (Rodriguez Perera in
Peiro 2012, 751).
Proces strateškega načrtovanja je razdeljen na zaporedne korake toda včasih se izkaže, da se
moramo vrniti na kakšen prejšnji korak, da ga natančneje razdelamo (Rodriguez Perera in
Peiro 2012, 751).
Na Škotskem so v dokumentu, v katerem opredeljuje politiko obvladovanja VZ, določili
vsebine iz planiranja izboljšav in monitoringa iz pregledov VZ, ki naj bi jih izvajali na
naslednje načine (Leigh-Brown 2015, 12):
− v sprejetem načrtu za izboljšavo naj bi določili, kako bo posamezno priporočilo iz
pregleda VZ pregledano, uporabljeno, merjeno in deljeno; načrt naj bi vključeval
odgovorne skrbnike, časovne okvire za dostavo in datume za pregled;
− izide pregleda in načrta izboljšav je treba deliti s tistimi, ki so poročali in so bili vpleteni v
VZ;
− učenje, izboljšave in najboljšo prakso bodo dejavno spodbujali in uporabljali v praksi.
Namen ustanove NSS (Natonal Services Scotland) je delitev učenja in izboljšav iz pregledov
VZ med storitve in širšo organizacijo. Poročila, ki se navezujejo na tematsko učenje, so na
voljo za uporabo in informiranje širših programov za izboljševanje storitev in organizacije
(Leigh-Brown 2015, 12).
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2.2.2 Organiziranje
Organiziranje je ustvarjanje primernih medsebojnih odnosov skozi urejanje struktur in
procesov z namenom čim boljšega delovanja ustanove ter za doseganje želenih izidov (Kralj
2005, 17). Je določanje zadolžitev, pristojnosti in odgovornosti vnaprej, pri čemer se
upoštevata družbeno okolje in dinamika (Rozman in Kovač 2012, 205). Gre za vzpostavitev,
vzdrževanje in spreminjanje organiziranosti oz. njenih notranjih struktur ter procesov za
doseganje smotrov in ciljev (Rozman in Kovač 2012, 212). Naloga organiziranja sledi
planiranju in naj bi odražala način, na katerega si v ustanovi prizadevajo za doseganje
smotrov in ciljev. Za to nalogo je značilno ustvarjanje sestava medsebojnih organizacijskih
razmerij med zaposlenimi (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 5) in razvijanje zmožnosti
ustanove za doseganje smotra in cilja (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 125).
Organiziranje je pomembno, ker izhaja iz planiranja. Če s planiranjem določamo, kaj narediti,
z organiziranjem definiramo, kako to izvesti (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 126).
Managerji prevečkrat po določitvi novih smotrov in ciljev pozabijo na potrebne spremembe v
ustanovi, saj je struktura organiziranosti orodje za obvladovanje virov ter njihovo optimalno
delovanje (Izgoršek 2011, 83).
Pri doseganju smotrov in ciljev je pomembna struktura organiziranosti. To je orodje, s
katerim poslovodstvo »vpreže« vire, da bi opravili vse potrebno. Za definiranje strukture
organiziranosti so pomembne tri sestavine: (1) določitev formalnih odnosov, vključno s
številom hierarhičnih ravni in razponom kontrole managerjev, (2) določanje združevanja
posameznikov v OE in enot v celotno organizacijo (3) vključuje oblikovanje poslovnoorganizacijskih sistemov za zagotovitev učinkovite komunikacije, koordinacije in integracije
naporov po OE (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 126).
Organiziranost naj bi oblikovali tako, da je omogočen tako vertikalen kot tudi horizontalen
pretok informacij. Managerji za vertikalen prenos informacij uporabijo naslednje tri načine:
(1) obračanje na višjo raven organiziranosti, za katero je značilno, da se zaposleni, ki ne znajo
razrešiti problema, obrnejo na nadrejenega; (2) pravila in plani so primerni v razmerah, ko se
nekaj ponavlja in z njimi je opredeljeno, kako se obnašati v določeni situaciji, ne da bi se jim
bilo treba obračati na višjo raven organiziranosti; (3) vertikalni informacijski sistemi – zanje
je značilno, da vključujejo periodična poročila, pisne informacije in omogočajo računalniško
komunikacijo s poslovodstvom. Dobra struktura organiziranosti naj bi bila takšna, da
zaposlene sodelavce spodbuja, da horizontalne informacije posredujejo takrat, ko je to
potrebno (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 126, 130–132).
Horizontalno komuniciranje je značilno za premagovanje ovir med OE in omogočanje
usklajevanja med zaposlenimi, da bi dosegli smotre in cilje. Mehanizmi za izboljšanje
vodoravnega pretoka informacij so naslednji: (1) informacijsko-komunikacijski sistem (IKS)
je pomemben za doseganje horizontalenga povezovanja z medfunkcijskimi IKT. Z IKS naj bi
tako managerjem kot drugim zaposlenim omogočali redno izmenjavo informacij o problemih,
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priložnostih, dejavnostih in odločitvah. (2) Neposredni stiki med poslovodstvom in ostalimi
zaposlenimi sodelavci, ki se jih tiče določen problem. Eden od načinov za pospešitev takih
stikov je določitev ene osebe znotraj OE, ki ima tudi pristojnost in odgovornost za
komuniciranje ter sodelovanje z drugimi OE. (3) Delovne skupine – zanje je značilno, da
predstavljajo začasno skupino predstavnikov večjih OE, v katerih obravnavajo izbrani
problem. Vsak član naj bi predstavljal interese svoje OE in prenašal informacije s sestanka na
OE. Ko je problem razrešen, so delovne skupine razpuščene. (4) Delovno mesto koordinatorja
– zanj je značilno, da ne spada v nobeno OE, da ima sposobnosti za delo z ljudmi. Naloga
koordinatorja je integriranje in koordiniranje znotraj ustanove. (5) Timi: gre za najmočnejši
mehanizem horizontalnega povezovanja (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 126, 132–33).
Tim sestavljata dva ali več zaposlenih, ki delujejo v interakciji in svoje delo koordinirajo za
dosego določenega smotra ali cilja (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 126, 252).

2.2.3 Vodenje
Vodenje pomeni odločanje z najvišjega mesta o dejavnosti neke skupine ali ustanove. Kot
sinonim se uporabljata izraza upravljanje in menedžiranje (SSKJ 2000). Vodenje oz. vodenje
ljudi vključuje motiviranje, vplivanje in usmerjanje zaposlenih, da ustrezno opravijo svoje
naloge, dosegajo izide ter uresničujejo smotre in cilje ustanove (Kralj 2005, 17). Poleg
vodenja zaposlenih gre tukaj tudi za vodenje samega poslovanja (Kralj 2005, 16), kar je
bistvo opredelitve managementa (Kralj 2005, 17). Vodenje je proces, ki poteka med vodjo in
njegovimi sledilci oz. privrženci. Nadrejeni pričakuje, da bodo podrejeni izvedli oz. dosegli
smotre in cilje na način, kot si je zamislil, podrejeni pa po drugi strani pričakujejo, da bo prek
uresničevanja skupnih smotrov in ciljev v največji možni meri zagotovljeno tudi doseganje
njihovih lastnih ambicij. Resnično vodenje je doseženo takrat, ko sta prisotna oba vidika
(Rozman in Kovač 2012, 353). Da bi dosegli želene izide poslovanja, je treba ljudi voditi, jim
dajati navodila oz. jim ukazovati, da bi dosegli smotre in cilje (Kralj 2005, 14).
Vodenje je izvajanje (prek drugih) tistih odobrenih načrtov, ki so potrebni za doseganje ali
preseganje smotrov in ciljev. Vodenje vključuje naslednje elemente (Kerzner 2013, 226):
− osebje: skrb, da je za vsako delovno mesto izbran usposobljen človek;
− usposabljanje: posameznike in skupine učiti, kako izpolniti svoje pristojnosti in
odgovornosti;
− nadzor: dajati drugim vsakodnevna navodila, navodila in disciplino po potrebi, da
izpolnjujejo svoje pristojnosti in odgovornosti;
− delegacija: dodeljevanje dela, pristojnosti in avtoritete, tako da drugi kar najbolje
izkoristijo svoje sposobnosti;
− motiviranje: spodbuditi druge k nastopu z izpolnjevanjem ali nagovarjanjem njihovih
potreb;
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− svetovanje: vodenje razprav z drugimi o tem, kako bi lahko bolje delali, razreševali
osebne probleme ali uresničevali svoje ambicije;
− koordinacija: prizadevanje, da se dejavnosti izvajajo glede na njihov pomen in z najmanj
konflikta.
Vodja je tisti, ki usmerja skupino k smotrom in ciljem, ki so bili zadani ali ki so si jih člani
sami zastavili, kot tudi tisti, ki pridobi skupino in jo usmeri k smotrom in ciljem. Obstaja
razlika med vodjo in managerjem. Človek je lahko vodja, ne da bi bil manager; lahko je
manager, ne da bi bil vodja. Npr. upravljamo lastnino, vodimo pa vedno le ljudi. Managerji
izvajajo tisto, za kar so pristojni in odgovorni po položaju, ki ga zasedajo. Urejajo in se pri
tem opirajo na formalno in neformalno avtoriteto. Izvajajo tisto, za kar so pooblaščeni po
zakonu in formalnih predpisih. Vodja pa skuša pridobiti ljudi, jih motivirati, povezati in
usmeriti k smotrom in ciljem (Izgoršek 2011, 84). Po Jurmanu (1981, 204) so osebnosti, ki
vodijo ustanovo, ustvarjalci večine odnosov med posamezniki in delom. Prav način vodenja
vpliva na oblikovanje organizacijske klime, saj so izidi opravljenih nalog odsev izbranega
načina vodenja.
Klima je skupen izraz, ki poimenuje način vodenja ljudi in zaznavanje njihovih medsebojnih
odnosov (Lipičnik 1998, 74). Lipičnik (1998, 74) definira organizacijsko klimo znotraj
ustanove kot »ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov
iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in na uporabo
njihovih zmožnosti«, medtem ko jo Fielding (2006, 43) definira kot trenutno stanje mnenj,
obnašanja in občutkov zaposlenih v ustanovi. V raziskavi o organizacijski klimi, ki je bila
izvedena v slovenskih bolnišnicah, je bila posebna pozornost namenjena hierarhiji odnosov,
ker bolnišnice pri nas niso bile razvojno usmerjene. To se odraža kot nadzor ter nizka stopnja
ekipnega povezovanja in stabilnosti procesov (Skela Savič 2007). Ena izmed številnih nalog
poslovodstva je tudi skrb za zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev, saj po mnenju Svetlika
(1998, 156) dobri delovni odnosi, npr. dobro delovno vzdušje, sproščena komunikacija med
nadrejenimi in podrejenimi sodelavci, močno prispevajo k zadovoljstvu z delom.
Izgoršek (2011, 85) ugotavlja, da največji problem za uspešno delovanje ustanove
predstavljajo fluktuacija ključnih kadrov, slaba motivacija zaposlenih ter slabi srednji in nižji
managerji. Situacijo še dodatno otežuje hierarhična struktura organiziranosti. Največji
problem je, da funkcije in delo niso točno opredeljeni, prevečkrat se dogaja, da so projekti
odvisni samo od ene osebe, ogromno informacij zaposleni nosijo v glavah in ni pravega
pretoka informacij. V organizaciji deluje »organiziran kaos«, kjer je vse idealno, če ostane
ekipa enaka in se nikomur nič ne zgodi. Če pa kdo odide ali zboli, se projekti sesujejo. Veliko
težavo predstavlja tudi ugotovitev, da pristojnost in odgovornost posameznikov nista
opredeljeni, saj se dogaja, da se namesto razreševanja dejanskega problema prelaga krivda z
enega na drugega. Avtorica na podlagi analize vodenja v ustanovi X podaja predloge za
izboljšanje. Navaja, da je treba natančno določiti potek dela, odvisnost nalog, začetek in
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konec naloge ter odgovornost posameznikov. Na ta način naj bi zmanjšali stroške poslovanja,
verjetnost napak in psihično obremenjenost zaposlenih. Pri managementu projektov naj ne bi
pozabili na ključne udeležence. Upoštevali naj bi sposobnosti posameznika, posameznik pa
naj bi prevzel polno pristojnost in odgovornost za svoje naloge ter dejanja.
Vodenje poročanja VZ
Kot navaja Robida (2010, 47), je za zaposlene v zdravstveni dejavnosti najbolj pomembna
varna zdravstvena obravnava pacienta. Vsi zaposleni naj bi čutili, da lahko sodelujejo in
pripomorejo k varnejšemu delu ter izboljšujejo kakovost dela. Avtor k temu dodaja, da je
mogoče večjo varnost pacientov doseči samo z motiviranjem osebja za uresničitev smotrov in
ciljev, ki ne bodo samo zabeleženi v programih in strategijah za varnost pacientov, saj bo
zdravstveni sodelavec bolje skrbel za paciente in bolje opravljal svoje delo, če bo čutil
pripadnost delovnemu okolju.
Donik (2006, 245) največji pomen uvedbe novosti na delovnem mestu v zdravstveni negi
pripisuje vodilnim izvajalcem zdravstvene oskrbe, tj. vodjem zdravstvene nege in vodjem OE.
Ti so zadolženi za uvajanje novosti v prakso zdravstvene nege, saj naj bi znali vplivati na
delovanje in vedenje posameznega izvajalca zdravstvene nege ali tima zdravstvene nege v
celoti. Prav tako naj bi znali s pomočjo komuniciranja, motiviranje ter osebnostnih lastnosti
usmerjati podrejene sodelavce, da bi delovali v smeri želenih smotrov in ciljem.
Da bi sistem poročanja bolje deloval, je treba spodbujati poročanje na institucionalni ravni
(Lee idr. 2018, 1178). Management naj bi na ravni ZU ustvarjal takšno delovno okolje, ki bo
celotni ustanovi omogočalo učenje iz VZ ter bo spodbujalo osebje za proaktivno ocenjevanje
in takojšnje sporočanje tveganj (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 6). Samo v sproščenem,
neobtožujočem delovnem okolju, v katerem vsi zaposleni brez strahu pred posledicami
podajajo informacije o napakah, je mogoče učinkovito zbiranje informacij o nastalih ali
možnih napakah. Takšno delovno okolje lahko vodstvo vzpostavi s sistematičnim pristopom
za spremljanje, analizo in oblikovanjem organizacijske klime ZU (Hajnrih 2008, 569).
Odbor ministrov vladam držav članic priporoča postavitev varnosti pacientov kot prednostno
nalogo ustanovitelja in managementa. Pri tem poudarjajo pomembnost učenja na podlagi
preteklih izkušenj z VZ pri pacientih (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 4). Svet EU
priporoča državam, naj podprejo vzpostavitev sistema poročanja ali ga okrepijo ter se učijo o
VZ, ki ne bi temeljili na obtožbah in bi zagotavljali podatke o vrstah, obsegu in vzrokih VZ,
napak ter skorajšnjih nesreč (Svet EU 2009, 3). Vodilo pristojnih in odgovornih zdravstvenih
sodelavcev naj bi bilo nekaznovanje povzročiteljev napake, saj bi tako zaščitili pacienta,
sodelavca in ustanovo. Nekaznovanje pomeni, da sodelavec ne bo deležen sankcij, ne bo
osramočen, izločen ali na kakšen drug način stigmatiziran. Kljub temu pa bo primer napake
obravnavan, raziskan, prav tako pa bodo sprejeti ukrepi, da se prepreči njena ponovitev.
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Obravnava vključuje storilca napake, pristojnega in odgovornega sodelavca v ustanovi ter vse,
ki so posredno krivi za pojav napake (Podhostnik 2013, 103). Oblikovanje pravičnega,
odkritega in nekaznovalnega delovnega okolja za poročanje jim omogoča, da sodelavce v
zdravstvu spodbujajo k dejavnemu poročanju, ki naj bi bilo ločeno od disciplinskih sistemov
za zdravstvene delavce iz držav članic. Prav tako naj bi po potrebi nudili pojasnila o pravnih
vprašanjih glede odgovornosti zdravstvenih sodelavcev (Svet EU 2009, 3).
Po priporočilu Sveta Evrope je potrebno močno vodstvo, skrbno planiranje in spremljanje za
oblikovanje varnostne kulture. Prav tako so potrebne spremembe na vseh ravneh
organiziranosti družbenega sistema, od vlade do zdravstvenih ekip ter podpornega osebja
(Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 6). Podpora vodstva je izrednega pomena za odkrivanje
VZ ter možnost nadaljnjega dela v zdravstveni dejavnosti, v kateri se vedno pojavljajo
tveganja in neželeni dogodki (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 12).
Tudi preprosta slovenska nacionalna evalvacijska raziskava iz leta 2017, ki je potekala z
namenom ocenitve stanja in potreb obstoječega sistema poročanja, ugotavlja, da tisti, ki
sistem poznajo, menijo, da je premalo pozornosti usmerjene v razvoj varnostne kulture in da
naj bi bila ciljna populacija za razvoj obstoječega sistema poročanja vodstvo ustanov (MZ
2017, 9).
Strokovnjaki v zdravstvu so vedno na udaru v primeru škodljivega dogodka zaradi napake,
medtem ko to ne velja za vodstvo ZU ali druge povezane ustanove, v kateri naj bi uredili
sistem spremljanja varnosti pacientov (Robida 2013a, 5). Da v ZU ne bi skrivali VZ, je
pomembno, da zaposleni nedvoumno razumejo, kakšen bo odziv njihove ustanove na
sporočanje o VZ ter na kakšen način bodo ti analizirani. Prav tako je izjemno pomembno, da
so v ZU dosledni pri uporabi procesa pravične obravnave VZ ter dosledni pri upoštevanju
svojih pravil, pravilnikov in usmeritev na tem področju. Odklon od dogovorjenega,
zapisanega in podpisanega ima negativne posledice na izboljševanje varnosti pacientov, kot je
npr. ponovno vzbujanje strahu zaradi obtožb posameznika, če osebje sporoči VZ ali na odprt
in pošten način sodeluje pri analiziranju VZ (Robida 2013a, 23). Za povečanje zaupanja
zaposlenih v vodstvo pri obravnavi VZ je pisna izjava vodstva o zaupnosti informacij glede
imen, vpletenih v VZ, prvi korak k vzpostavitvi pravične varnostne kulture (Robida 2013a,
24).
Po priporočilu Sveta Evrope je treba na vseh ravneh organiziranosti težave in napake
obravnavati odkrito, pravično in v nekaznovalnem vzdušju, kar pa ne pomeni izključitve
odgovornosti posameznika, temveč usmerjenost na izboljšanje uspešnosti delovanja ZU in ne
na obtoževanje posameznika (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 7). Izvajalcem
zdravstvenih storitev se priporoča, da na delovnih mestih izvajajo projekte, s katerimi se je
mogoče posvetiti varnosti pacientov in vzpostavitvi odprte varnostne kulture, s pomočjo
katere je možno uspešno obravnavali VZ pri delu. Priporočena je tudi vpeljava sodelovanja
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med pacienti, njihovimi sorodniki ter zdravstvenimi strokovnjaki, s čimer bodo osveščali
paciente in njihove bližnje o možnih VZ (LD 2005, 2).
Na podlagi izidov in zbranih dokazov številnih institucij je uveljavitev varnostne kulture za
paciente v celotnem zdravstvenem sistemu prvi korak k njeni izgradnji. Rutinski management
tveganj je treba uvesti v celotno zdravstveno dejavnost. Predpogoj za uvedbo tega je odprto in
zaupanja vredno delovno okolje, ki temelji na organizacijski kulturi in učenju na VZ. Takšna
organizacijska kultura ni utemeljena na obtoževanju in sramotenju ter posledičnem
kaznovanju (LD 2005, 1). Podobno navaja tudi Ministrstvo za zdravje RS, ki ugotavlja, da je
potrebna sprememba organizacijske kulture, če želimo premostiti star način pristopa k VZ, in
sicer naj bi razvili pravično varnostno kulturo pacientov. Gre za varnostno kulturo, kjer se
ljudje ne bojijo posledic sporočanja VZ, pogoj za to pa je zaupanje. Dobra varnostna kultura
je odvisna tako od vodstva ZU kot sodelavcev v mikro sistemu. Zanjo je značilno spodbujanje
k poročanju o VZ znotraj ustanove z namenom učenja (MZ 2013, 1). Uspeh spremembe
pristopa k obravnavi VZ je možen le, če bodo v celotni ZU sprejeli pomen varnostne kulture
in se pri tem zavedali, da je za to potrebno timsko delo (Robida 2013a, 109).

Motivacija
V današnji družbi naj bi se vedno bolj zavedali spoznanja, da je človek najpomembnejši
dejavnik za uspešnost ustanove, zaradi česar je spodbujanje občutka zadovoljstva med
sodelavci ena temeljnih nalog managerjev (Grošelj 2016, 1). Kako naj bi usposobili
zaposlenega, da bi dosegli njegovo učinkovitost na vseh področjih? Na kakšen način naj bi
motivirali zaposlene, da ravnajo glede na pričakovanja poslovodstva ustanove? V katerem
primeru in v kolikšni meri naj bi plača motivirala zaposlene? To so vprašanja, na katera naj bi
odgovarjali v poslovodstvu ustanove (Kušar 2014, 10). Managerji to dosegajo z dejavniki
delovne motivacije, s katerimi iščejo odgovore na vprašanje, kaj je zaposlenim v določeni
ustanovi pomembno ter kako so zadovoljni s temi dejavniki (Grošelj 2016, 1). Motivacija na
delovnem mestu je pripravljenost za delo na določeni stopnji napora in spodbuja zaposlene k
delovanju. Motivacija izvira iz potreb, vrednot, ciljev, namenov in pričakovanj (Aketch idr.
2012, 383). Mousavi idr. (2017, 23) navajajo, da je motivacija gonilna sila zaposlenih za
uresničevanje smotrov in ciljev ustanove. Motiviranje zaposlenih je ključna sposobnost
poslovodstva, saj visoko motivirane osebe dosegajo boljše izide kot nemotivirane (Kušar
2014, 10; Robida 2010, 47). Lorber (2011, 37) navaja, da sta motiviranost in zadovoljstvo
zaposlenih ključna dejavnika za zagotavljanje varnosti in kakovosti. Motivacija temelji na
osebnem zadovoljstvu, na katerega vplivajo različni dejavniki, kot npr. plača, vsebina dela,
medsebojni odnosi, samostojnost, dobre delovne razmere ipd. (Kušar 2014, 14). Značilnosti
motiviranega delavca so prilagodljivost, inovativnost, želja po delu z izzivi, dobro počutje
med sodelavci, želja po izobraževanju in usposabljanju. Če zaposleni pooseblja vse te
značilnosti, raje opravlja svoje delo, kar posledično omogoča boljše in kakovostnejše izide.
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Pri svojem delu je bolj ustvarjalen, kreativen in inovativen, s čimer zadovoljuje tako smotre in
cilje ustanove kot tudi svoje osebne smotre in cilje (Kušar 2014, 14).
V vsaki ustanovi si želijo hitre, natančne, kreativne, inovativne in ustvarjalne zaposlene.
Doseči visoko motiviranost za delo je naloga managerjev, pri čemer naj bi se vsak izmed njih
zavedal vrednosti svojih zaposlenih ter truda, ki so ga vložili. S tem dosegajo izjemno
delovno uspešnost pri sodelavcih; saj velja, da bolj kot je sodelavec zadovoljen s svojim
delom, višja je njegova motivacija (Kušar 2014, 19). Ključna dejavnika za konkurenčnost
ustanove in njeno uspešnost sta učinkovita motivacija in posledično zadovoljni sodelavci
(Grošelj 2016, 1).
Grošelj (2016, 1) navaja, da motivacija predstavlja način pritiska skupine ali posamezne
osebe, da tisto, kar od njega pričakujejo, opravi na najboljši možni način. Motivacija vpliva na
tri vidike delovanja, tj. smer, trajanje in intenzivnost. Temeljna značilnost motivacije je
sprožanje energije pri posamezniku, ki ga nato usmeri k določeni dejavnosti. Druga lastnost
motivacije je njena usmerjenost v določen smoter in cilj ter doseganje tega. Tretja lastnost pa
razloži vztrajnost ljudi za doseganje smotrov in ciljev (Grošelj 2016, 56).
Motivacijska sredstva delujejo pozitivno ali negativno, npr. priznanja in nagrade pozitivno
motivirajo, kazni in grožnje pa imajo nasproten učinek (Grošelj 2016, 56). Na delovnem
mestu se srečujemo s psihološkimi ali finančnimi spodbudami za motiviranje zaposlenih, da
opravljajo svoje delo nad običajnim standardom kakovosti (Prevolnik Rupel, Simčič in Turk
2014, 92).
Elder idr. (2007, 119) ugotavljajo, da so številni motivatorji ravno obratni oviram poročanja o
napakah, med katere spadajo pomanjkanje časa za izpolnjevanje poročil, odsotnost povratne
informacije in odsotnost ukrepov, ki vodijo k izboljšavam, nejasnost, kaj je napaka in
posledično kaj poročati, kdo naj poroča (storilec napake ali opazovalec), utrujenost in občutek
osebne odgovornosti (»Nikoli nisem pomislil, da bi poročal o nečem, kar sem sam naredil«).
Najpogosteje omenjen razlog za poročanje o napakah je zaznana korist, kar je bilo izraženo
kot: »Če se naredi tako, da se boste iz procesa naučili, potem je vredno poročati,« in »Če bi
postalo javno in bi lahko to popravili, bi imeli več časa za vse druge stvari, ki jih moramo
storiti.« Prav tako je bilo omenjeno prejemanje emocionalnih koristi z načinom za izražanje
močnih čustev: »Če mi vzbuja strah, je večja verjetnost, da bom poročal.« Zanimivo je, da je
nekatere udeležence občutek osebne odgovornosti za napako odvrnil od poročanja, drugi pa
so čutili, da je osebna odgovornost motivacija za poročanje o napaki, npr. »Dejansko
pogosteje poročam napake, ki jih storim. Počutim se krivega za njih.« Obljuba anonimnosti je
bil prav tako motivacijski dejavnik pri izdelavi poročila. Motivacijski dejavniki, povezani s
prej omenjenimi ovirami, vključujejo razbremenitev prizadevanj za poročanje; nekateri
udeleženci so želeli preusmeriti breme na osebo, ki je določena za poročanje: »Lažje bi bilo
poročati, če bi to bil sistem vnosa podatkov, kjer bi dejansko ena oseba izdelala vsa poročila,
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informacije pa bi bile predane tej osebi.« Resnost napake je prav tako motivacijski dejavnik,
npr. »Kjer sem menil, da je bila večja škoda, je odločalo o tem, ali sem poročal ali ne.« (Elder
idr. 2007, 119)
Lambrou, Kontodimopoulos in Niakas (2010, 26) so v raziskavi ugotavljali, kako posebni
motivacijski dejavniki vplivajo na medicinsko in zdravstveno osebje v ciprski javni splošni
bolnišnici. Zdravniki in medicinske sestre navajajo, da jih za delo najbolj motivira dejavnik
dosežka, ki se nanaša na notranje motivatorje, kot so ponos, veljava, spoštovanje in družbena
sprejemljivost, sledi dejavnik nagrajevanja, ki zajema zunanje motivatorje, kot so plača,
ugodnosti, pokojnina in regres, za njimi sledi motivator sodelavcev, ki se nanaša na poklicne
odnose z nadrejenimi in kolegi kot vir zadovoljstva in motivacije, in na koncu so atributi
zaposlitve, ki zajemajo notranje motivatorje, kot so odločanje, ustvarjalnost in spretnost.
Kodermac (2013, 54) ugotavlja, da so motivacijski dejavniki, ki medicinske sestre najbolj
motivirajo pri delu, dobri odnosi s sodelavci, stalna zaposlitev, zanimivo delo; sledijo
priznanje in pohvale za uspešnost ter primerno delovno okolje. Motivacijski dejavniki, ki so
ocenjeni z najnižjo oceno, so možnost strokovnega usposabljanja, možnost napredovanja in na
koncu dobra plača. Anketiranci na vprašanje, kakšno delo si želijo, navajajo naslednje: najprej
si želijo dobre odnose s sodelavci, sledi dobra plača, dobre delovne razmere, dober vodja,
stalnost zaposlitve, varno delo, svoboda in samostojnost pri delu, zanimivo delo, možnost
strokovnega razvoja in lahko delo (Kodermac 2013, 62). Ugotavlja tudi, da 22,7 % vprašanih
ni motiviranih za dobro opravljeno delo. Ti navajajo naslednje razloge: 38,3 % anketiranih ni
motiviranih za dobro opravljanje dela zaradi prenizke plače, 16,7 % zaradi podcenjevanja,
16,7 % zaradi pomanjkanja kadra, 13,3 % zaradi nerazumnih delovnih obremenitev, 6,7 %
zaradi nevarnosti in poškodb na delovnem mestu, 3,3 % zaradi premalo prostih dni oz.
dopusta, 3,3 % zaradi mobinga na delovnem mestu in 1,7 % zaradi dolgega delovnega časa
(Kodermac 2013, 51).
Kušar (2014, 15) ugotavlja, kateri motivacijski dejavniki najbolj motivirajo zaposlene. Pri tem
pride do ugotovitve, da anketirance najbolj motivirajo dobri odnosi, delo z izzivi, možnost
napredovanja in možnost nagrajevanja.
Grošelj (2016, 61) ugotavlja, da anketiranci finančnih motivatorjev niso postavili v ospredje;
enako ugotavlja Kušar (2014, 17). V ospredju so naslednji motivatorji: samostojnost pri delu,
dobri odnosi s sodelavci, zanimivo delo in dobri delovni izidi; sledijo varnost zaposlitve,
ugoden delovni čas, možnost uveljavljanja svojih zamisli, dobri odnosi z nadrejenimi, bližina
doma, finančne nagrade, višina plače, napredovanje in možnost izobraževanja (Grošelj 2016,
61).
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Komuniciranje
Komuniciranje je definirano kot »prenos podatkov in informacij med oddajnikom in
sprejemnikom v obeh smereh s pomenskimi simboli« (Prevolnik Rupel, Simčič in Turk 2014,
44) z namenom motiviranja in vplivanja na ljudi (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 234).
Možina in sodelavci (2004, 23) menijo, da je komuniciranje v ustanovi oz. skupini izjemno
pomembno, saj kjer je dovolj komunikacije, zaposleni bolje razumejo smotre in cilje ustanove
in njihov pomen za »zdravo okolje«, kar posledično pomeni večjo angažiranost v smeri
njihovega doseganja.
Učinkovitejše komuniciranje od zgoraj navzdol bo delovalo kot spodbuda za zaposlene, da
premišljujejo o skupnih težavah in iščejo razrešitve, hkrati pa bodo opogumljeni za izražanje
zamisli navzgor brez kakršnegakoli strahu ali skrbi, da bodo njihove zamisli obravnavane kot
nepotrebne. Namen internega komuniciranja je pridobivanje visoko motiviranih sodelavcev,
ki bi skupaj dosegali zastavljene smotre in cilje ustanove. To je mogoče doseči z odkritim
komuniciranjem ter s pojasnitvijo razlogov za podporo ustanovi (Možina idr. 2004, 23).
S komuniciranjem posredujemo naloge in zadolžitve zaposlenim. Managerji naj bi 80 %
svojega delovnega časa porabili za komuniciranje z drugimi. Pri komuniciranju ne gre samo
za prenos informacij. Zelo je namreč pomembno tudi, da prejemnik informacijo razume.
Managerji so pristojni in odgovorni za vzpostavitev ter vzdrževanje formalnih kanalov v vseh
treh smereh komuniciranja, in sicer (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 243–247):
− Navzdol (nanaša na sporočila in informacije, posredovane iz poslovodstva). Poslovodstvo
vzpostavi komunikacijo na različen načine: z govori, elektronsko pošto, sporočili v
internih časopisih, letaki, s sporočili na oglasni deski ali s priročniki o politikah in
postopkih. Komuniciranje navzdol ponavadi zajema naslednje teme: implementacija
smotrov in ciljev ter strategij, navodila za delo in smisel, postopke in prakse, povratne
informacije o uspešnosti in indoktrinacijo. Za slednjo je značilno, da se uporablja za
motiviranje zaposlenih, da bi se poistovetili s poslanstvom in sprejeli vrednote ter za
motiviranje k udeležbi na določenih srečanjih.
− Navzgor: gre za pretok informacij od zaposlenih k najvišji ravni organiziranosti v podjetju
ali drugi ustanovi. Informacije, ki jih posredujejo navzgor, so: problemi in izjeme,
predlogi za izboljšave, poročila o uspešnosti, pritožbe in spori, finančne in računovodske
informacije.
− Horizontalno. Zanj je značilna vodoravna ali diagonalna izmenjava informacij med
sodelavci znotraj OE ali med OE. Namen horizontalnega komuniciranja ni samo v
obveščanju, temveč tudi v usklajevanju dejavnosti in v zahtevanju podpore. Pri tem gre za
znotraj-organizacijsko razreševanje problemov, za koordinacijo med oddelki ali za
iniciative za spremembe in izboljšave. Značilno je za učeče se ustanove.
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V ustanovi pa je pomembno tudi neformalno komuniciranje. Eden izmed načinov je
»management s hojo naokrog«, za katerega je značilno, da gre vodja iz svoje pisarne med
zaposlene in v praksi izve, kaj se dogaja in kje se pojavljajo resnični problemi. Ta način je
pomemben pri doseganju uspešnosti ustanove. Poznamo pa tudi druge načine, in sicer
»grozd«, za katerega je značilno, da se govorice razširijo po celotni ustanovi. Neformalno
komunikacijsko mrežo ustvarijo zaposleni. Če je v ustanovi prisotna zaprtost formalnih
kanalov, način »grozda« postane dominanten način komuniciranja. Pojavi se zlasti v primeru
sprememb, tesnobe, vznemirjenja in ob slabih ekonomskih razmerah (Dimovski, Penger in
Žnidaršič 2005, 247).
Dobnik (2007, 157) v svojem delu opozarja, da lahko motnje v komuniciranju med sodelavci
privedejo do pojava hudih in nepopravljivih napak. Možina in sodelavci (2004, 75)
opredeljujejo tri vrste motenj v komuniciranju:
− motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja (pošiljatelj in prejemnik sta si popolnoma
tuja, saj njune misli in občutki niso uglašeni, prav tako med njima ne obstaja empatija);
− motnje zaradi nesporazumov (prejemnik zaradi različnega jezika ali kulture sporočila ne
razume na enak način kot pošiljatelj);
− motnje na komunikacijski poti (informacije so med prenosom spremenjene, izkrivljene,
zamujene ali izgubljene).

Timsko delo v zdravstvenem sistemu
Lahe in Kaučič (2006, 149) definirata timsko delo kot enega izmed načinov za soočenje z
izzivi, s katerimi se srečujemo na delovnem mestu. Lorber (2011, 37) pravi, da se
najučinkovitejši in najuspešnejši način vključevanja zaposlenih v razvoj ustanove doseže s
timskim delom, ki okrepi medsebojno povezanost in sodelovanje, povečuje razumevanje
zaposlenih in vodij ter vodi v izboljšanje varnosti in kakovosti zdravstvene nege. Po mnenju
Podhostnikove (2013, 103) bi medsebojno zaupanje v kolektivu vodilo k varni in kompetentni
zdravstveni obravnavi. Skela Savič (2007, 17) navaja, da izvajanje zdravstvenih storitev
poteka večinoma v timih, zaradi česar več različnih zdravstvenih strokovnjakov obravnava
enega pacienta. Večpoklicni tim »sestavljajo strokovnjaki različnih poklicev, npr. zdravnik
specialist pediater, medicinska sestra, farmacevt, zdravstveni tehnik itd.« (MZ 2006b, 32).
Lahe in Kaučič (2006, 149) predstavljata ugotovitve raziskave, ki je potekala med študenti
tretjega letnika zdravstvene nege. Izkazalo se je, da je uspešno timsko delo odvisno od
naslednjih dejavnikov: od sproščenega komuniciranja brez strahu pred vodjo in sodelavci,
medsebojnih odnosov v timu, medsebojnega sodelovanja in zaupanja v timu, znanja članov
tima, uspešnosti vodje tima, jasne opredeljenosti vlog v timu ter pohvale za učinkovitost.
Skela Savič (2007, 17) pa predstavlja izide raziskav, ki nakazujejo, da je podporno vodenje
hitrejši način za vzpostavitev uspešnega timskega dela kot direktivni pristop, saj so pri
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podpornem vodenju člani tima bolj povezani, debatirajo o novih dejstvih in prihajajo do novih
načinov razrešitve.

2.2.4 Kontroliranje
Pri kontroliranju oziroma nadzoru gre za sistematično pregledovanje, spremljanje poteka ali
razvoja česa, zlasti določene dejavnosti. Gre tudi za opazovanje, pregledovanje zaradi
ugotavljanja položaja oz. stanja česa ter za skrb za pravilno ravnanje, vedenje ali delo
določene osebe (SSKJ 2000). Četrta temeljna naloga managerjev je kontroliranje oz.
nadzorovanje (tudi spremljanje in vrednotenje) (Mousavi idr. 2017, 24). Pri tem gre za
postopek, v katerem ena ali več oseb preiskuje dosežke in glede na to ustrezno ravna, kar je
tudi osnovna naloga managerja (Kralj 2005, 17). Nadzorovanje se nanaša na ocenjevanje
pravilnosti poslovanja v skladu z zastavljenimi smotri in cilji ter posledično z odpravljanjem
nepravilnosti. Temelji na pridobljenih povratnih informacijah kot primerjavi dejanskega
stanja z želenim in vključuje tudi potrebne ukrepe za doseganje želenega stanja (Kralj 2005,
18). Nadzor pomeni odkrivanje, kaj je bilo dejansko narejeno v skladu z načrtom,
ugotavljanje odstopanj, določanje vzrokov za pojav teh in določanje ukrepov za uresničitev
načrtov (Rozman in Kovač 2012, 433). Nadzorovanje s spremljanjem in vrednotenjem je
ključnega pomena za usmerjanje ustanove k doseganju njenih smotrov in ciljev (Mousavi idr.
2017, 24). Kontroliranje vključuje tudi kontrolo kakovosti, produktivnosti, kot je npr.
izboljšana storitev strankam, odstranitev mašil in zmanjšanje napak. V vsakem podjetju ali
ustanovi naj bi tudi razporejali človeške, tehnično-tehnološke in organizacijske vire (Barney
2001, 54), analizirati finančno stanje in vrednotili donosnost (Dimovski, Penger in Žnidaršič
2005, 275). Spremljanje omogoča zagotovitev izvajanja dejavnosti znotraj določenega okvira,
v določenem času, s pomočjo izbranih metod, orodij in tehnik. Vrednotenje se opravi, da se
opredeli način doseganja vnaprej določenih smotrov in ciljev (Mousavi idr. 2017, 24).
Kontroliranje je sistematičen proces uravnavanja dejavnosti ustanove, da bi bile v skladu s
plani, smotri in cilji ter standardi uspešnosti. Za kontroliranje je značilno, da se z njim
usmerjamo v dogodke pred in med procesom ter in po njem. Gre za vrste kontroliranja
kakovosti, kot vnaprejšnje, sprotno in povratno (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 275–6).
Za vnaprejšnje kontroliranje je značilno, da skušamo z njim prepoznati in preprečiti
odstopanja, še preden bi do njih prišlo; tako imenovano preliminarno ali preventivno
kontroliranje. Za sprotno kontroliranje je značilno, da kontrolira sprotne dejavnosti
zaposlenih, da bi se zagotovila usklajenost s standardi. Namen sprotnega kontroliranja je, da
bodo sprotna dela dala želene izide. Za povratno kontroliranje je značilno, da se z njim
osredotočamo na kakovost končnega proizvoda ustanove (Dimovski, Penger in Žnidaršič
2005, 275–6).
Za dobro kontroliranje je značilna tudi povratna informacija, da bi ugotovili, ali izidi ustrezajo
določenim standardom, planom, smotrom ali ciljem (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005,
277; Izgoršek 2011, 85). Managerji naj bi izvajali kontroliranje preko štirih korakov:
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določanje standardov, merjenje dosežkov, primerjanje dosežkov s standardi in s korekcijami.
Managerji naj bi pri nalogi planiranja definirali smotre in cilje v smislu operativnih
standardov uspešnosti, ki predstavljajo osnovo za primerjavo. Standardi naj bi bili natančno
določeni. Zaposleni, ki naj bi bili pristojni in odgovorni za njihovo doseganje, pa naj bi jih
dobro razumeli. Za merjenje doseženih izidov je značilno, da se v ustanovi pripravi formalna
poročila o kvantitativni meritvi uspešnosti, ki jih managerji večkrat pregledujejo (dnevno,
tedensko ali mesečno). Managerji se ne zanašajo samo na kvantitativna poročila in gredo med
zaposlene sodelavce z namenom, da ugotovijo dejansko odvijanje zadev. Sledi primerjava
izidov s standardi, kjer managerji preverjajo dejansko dejavnost s standardi uspešnosti.
Managerji s tem, ko pregledujejo poročila in so fizično bolj prisotni v ustanovi, ugotavljajo,
ali dejanski izidi ustrezajo, presegajo ali zaostajajo za standardi. Zadnja faza je korekcija. Ta
se zgodi, ko uspešnost odstopa od standardov. V primeru odstopanja naj bi managerji
odločali, ali so potrebne spremembe in kakšne naj bodo. To naj bi storili na dva načina. Prvi
je z uveljavitvijo svoje formalne avtoritete. Pri tem zaposlene spodbujajo, da delajo bolje, jih
odpuščajo ali preoblikujejo delovni proces. Drugi način pa je participativna kontrola, ki
temelji na sodelovanju z zaposlenimi pri določanju potrebnih korekcij (Dimovski, Penger in
Žnidaršič 2005, 277).
Kerzner (2013, 225) pa opredeli tri korake funkcije kontroliranja, in sicer za merjenje
napredka k smotru in cilju, ocenjevanje, kaj je še treba narediti, in sprejemanje potrebnih
korektivnih ukrepov za doseganje ali preseganje smotrov in ciljev. Ti trije koraki – merjenje,
ocenjevanje in popravljanje – so opredeljeni kot:
− merjenje: z uradnimi in neuradnimi poročili določanje stopnje doseganja napredka pri
doseganju smotrov in ciljev;
− ocenjevanje: določitev vzroka in možnih načinov ravnanja pri pomembnih odstopanjih od
načrtovanih izidov;
− popravljanje: nadzorni ukrepi za odpravo neugodnega trenda ali izkoriščanje ugodnega
trenda.
Manager je pristojen in odgovoren za zagotavljanje uresničevanja skupinskih in
organizacijskih smotrov in ciljev ter za izvajanje potrebnih korektivnih ukrepov. Da bi to
dosegel, naj bi temeljito poznal standarde in politike ter postopke za nadzor stroškov, tako da
je možna primerjava med izidi poslovanja in vnaprej določenimi standardi. Managerji naj bi
razumeli organizacijsko vedenje, so učinkoviti in imajo močne medosebne sposobnosti. To je
še posebej pomembno med nalogo kontroliranja (Kerzner 2013, 225).
Izgoršek (2011, 86) ugotavlja, da naj bi poslovodstvo nujno sprejelo ukrepe za ustvarjanje
ekonomske dodane vrednosti, ki bi bili usmerjeni v opuščanje, odprodajo ali racionalizacijo
(znižanje stroškov) prodajnih programov, ki ne dosegajo zahtevane donosnosti, in iskalo
investicijske priložnosti (npr. nove programe, druga tržišča ipd.).
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2.3

Uspešnost ustanove

Uspešnost ustanove pomeni doseganje zastavljenih smotrov in ciljev ob uspešnem delovanju
vršnih managerjev usmerjenih v njihove temeljne naloge (Mousavi idr. 2017, 24). De Waal
(2008, 1) je izvedel raziskavo z namenom ugotoviti dejavnike, ki določajo odlične ustanove
(t. i. HPO – high performance organization), managerjem pa ponudil okvir z usmerjenostjo na
izboljšave. Opredelil je pet dejavnikov (kakovost managementa, odprtost in usmerjenost v
delovanje, dolgoročna usmerjenost, nenehne izboljšave in kakovost zaposlenih) in 35
osnovnih značilnosti uspešne ustanove (De Waal 2008, 3).
Vseh pet dejavnikov odlične ustanove je med seboj povezanih. To pomeni, da se ob pričetku
izboljševanja enega od teh dejavnikov v ustanovi izboljšajo tudi preostali dejavniki. Pri
primerjavi značilnosti strategije in kakovosti managementa je ugotovil, da je slednja bolj
pomembna za uspeh ustanove. Skupina dobrih ljudi lahko doseže karkoli, medtem ko
ustanova z jasno in dobro definirano strategijo toda brez ustreznih sodelavcev, ki bi to
dosegali, ne bo uspešna. Drugi, morda presenetljiv izid je relativna nepomembnost
tehnologije in IKT pri tem, da ustanova postane odlična. V številnih ustanovah namenijo
ogromno časa in sredstev za vzpostavitev novih IKT sistemov, vendar zaradi tega še ne
postanejo odlične. Na koncu je raziskava pokazala tudi, da je primerjalna presoja
(benchmarking) manj učinkovita, kot od nje pričakujemo. Ko se v ustanovi odločijo izvesti
primerjalno presojo, si prizadevajo določiti najboljše prakse, jih posnemati in poskušati doseči
isto raven kot najboljši v teh dejavnostih. V odličnih ustanovah pa imajo povsem drugačen
pogled na najboljše prakse. Najboljše konkurente uporabljajo kot osnovo za njihovo
zmogljivost, kot začetno točko, od katere se v odličnih ustanovah oddaljujejo, kolikor je le
mogoče (De Waal 2008, 5–6).
Mousavi idr. (2017, 20) navajajo, da je predpogoj za dinamičnost ustanove ter doseganje
smotrov in ciljev usmerjenost pozornosti na temeljne naloge managerjev. Najprej je treba
zasnovo organizacijske strukture (vključno s hierarhično, procesno, finančno, trženjsko)
podrobneje proučiti, tako da bodo opis pristojnosti in odgovornosti skladne s temeljnimi
nalogami managerjev.
V vsaki ustanovi sta potrebni predanost skupnim vrednotam ter smotrom in ciljem. Brez
predanosti ni uspešne ustanove (Izgoršek 2011, 87). V vsaki ustanovi naj bi poleg smotrov
imeli preproste, merljive, dosegljive, realne in časovno določene (akronim v angl. SMART)
cilje (Doran 1981, 36). Cilji, s pomočjo katerih izpolnjujejo poslanstvo in vizijo, naj bi bili
znani vsem udeležencem in stalno ponavljani (Izgoršek 2011, 87).
Ker so človeške zmožnosti najpomembnejši vir v vsaki ustanovi, je dinamična in moderna
ustanova odvisna od ustvarjalnosti (kreativnosti) in inovativnosti zaposlenih, njihovega
zadovoljstva in uspešne motivacije. Za zagotovitev uspešnosti je prav tako pomembno, da pri
izvajanju plana ne prihaja do odstopanj ter da je treba dejavnosti nenehno spremljati po
35

vnaprej določenem postopku. Sočasno je treba ocenjevati njihovo učinkovitost, da se določi
raven doseganja smotrov in ciljev v ustanovi (Mousavi idr. 2017, 24).
Uspešnost ustanove je delati prave stvari prav (Kralj 2005, 198). Izid vseh dejavnosti v
različnih oblikah ustanov, npr. profitnih ali neprofitnih, mikro ali velikih, izdelovalnih ali
storitvenih ipd., naj bi bili namenjeni nenehnemu izboljševanju zadovoljstva potrošnika
(Izgoršek 2011, 85–86).

2.4

Kakovost v zdravstveni dejavnosti

Ministrstvo za zdravje RS (MZ 2006a, 8) kakovost v zdravstveni dejavnosti definira kot
ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so primerljivi s standardi in najboljšimi praksami ob
upoštevanju naslednjih načel kakovosti: uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost,
enakost in osredinjenost na pacienta (MZ 2006a, 8; Kociper in Robida 2006, 18).
Kakovost zdravstvene obravnave naj bi temeljila na prizadevanju vseh, ki vstopajo v ZU. To
so npr. ustanovitelji, managerji, strokovnjaki in drugi zaposleni sodelavci, pacienti in njihovi
svojci, kooperanti in dobavitelji, lokalna skupnost, politične ustanove, finančna in
zavarovalniška infrastruktura, načrtovalci, raziskovalci, izobraževalci ipd. Kakovostna
zdravstvena obravnava narekuje vsem prisotnim v zdravstveni ustanovi, da si prizadevajo za
spremembe, ki bodo privedle do boljših zdravstvenih izidov, učinkovitega razvoja
zdravstvenih strokovnjakov ter večje učinkovitosti delovanja poslovnega sistema (Bataleden
in Davidoff 2007, 2).
Varnost pacientov je pomemben del kakovostne zdravstvene obravnave (Sorra in Nieva 2004,
1), saj po mnenju Kersnika (2002) varna oskrba zmanjšuje tveganje. Obvladovanje napak je
pogoj za kakovostno izvedbo storitev v zdravstvenem sistemu, ki naj bi bilo zagotovljena v
zdravstvenih ustanovah (Kersnik 2002). Ključnega pomena pa je spoznanje, da z varnostjo
dosegamo višjo kakovost življenja pacientov (LD 2005, 1). Dostop do kakovostne
zdravstvene oskrbe je temeljna človekova pravica, ki jo spoštujejo in priznavajo v Evropski
uniji (EU), njenih institucijah ter OE. Ena prednostnih nalog v EU je zagotoviti kakovost
obravnave in pacientovo varnost. Tej nalogi sledi tudi Republika Slovenija s prizadevanjem
za upoštevanje tako evropsko in mednarodno sprejetih načel kakovosti kot tudi smotrov in
širših ciljev, s katerimi dosegamo večji vpliv na celotno družbo (Kiauta idr. 2010). Zakon o
pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 15/ 2008) v Sloveniji pacientom zagotavlja pravico
do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe (ZPacP, 1. člen). Varno zdravstveno
oskrbo opredeljuje kot zdravstveno oskrbo, ki preprečuje škodo za pacienta, predvsem pa
škodo njegovemu zdravju (ZPacP, 11. člen).
Robida (2010, 48) definira management zdravstvene prakse kot poslovno-organizacijski
sistem postopkov in korakov, ki naj bi zagotavljal varno in najvišjo kakovost zdravstvene
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oskrbe pacientov, tj. ustrezno zdravstveno oskrbo ob pravem času, pri pravem strokovnjaku
ali v ustreznem zdravstvenem timu. Temeljne naloge managementa zdravstvene prakse naj bi
vključevale nenehno izboljševanje kakovosti, skrb za varnost pacientov, profesionalno
odgovornost in odgovornost zdravstvene ustanove za stalno učenje in ugodno organizacijsko
kulturo.
Na Ministrstvu za zdravje RS so odgovornost za izboljševanje kakovosti in sistematično
zagotavljanje oskrbe pacientov naložili ZU, in sicer s pomočjo poslovno-organizacijskih
sistemov izboljševanja kakovosti. Izboljševanje kakovosti vključuje nabor ukrepov,
dejavnosti in postopkov, s katerimi je treba doseči določena merila, kazalnike in standarde pri
oskrbi skozi celoten proces ugotavljanja pacientovih potreb do izida zdravljenja (MZ 2006a,
16).
Največji učinek pri izboljševanju kakovosti in varnosti se doseže lokalno, ko v ZU
uporabljajo možnosti sistema za poročanje o VZ pri pacientih kot dela poslovnoorganizacijskega sistema stalnega izboljševanja kakovosti in varnosti. Spodbujanje kakovosti
in varnosti je treba uveljaviti v vseh OE ZU in začeti sprotno ocenjevanje usmerjanja varnosti
za paciente na najnižji stopnji organiziranosti znotraj določene ZU (Svet Evrope, Odbor
ministrov 2006, 9).
Pri izboljševanju varne obravnave pacientov si pomagamo s spremljanjem oz. merjenjem
kazalnikov kakovosti varnosti pacientov. Pri tem gre za specifične kazalnike kakovosti, s
katerimi se odraža tudi kakovost oskrbe znotraj ZU, vendar se osredotočajo na vidike varnosti
pacientov. Kazalniki kakovosti varnosti pacientov se uporabljajo za nadzorovanje težav, ki se
pri pacientih pojavijo kot posledica izpostavljenosti zdravstvenemu sistemu in jih je mogoče
preprečiti s spremembami na ravni zdravstvenega sistema ali ponudnika (Department of
Health and Human Services, Agency for Healthcare Research and Quality 2003, 8). Kazalniki
kakovosti varnosti pacientov so npr. padci pacientov, kolonizacija z MRSA, varnostna
kultura, poškodba z ostrimi predmeti, ki se navezuje na osebje, razjeda zaradi pritiska ipd.
(Pribaković Brinovec idr. 2010, 19). Da bi bili pri svojem delu uspešni, Ministrstvo za zdravje
RS vodstvu zdravstvenih ustanov nalaga, da naj bi zdravnikom, medicinskim sestram in
drugemu zdravstvenemu ter nezdravstvenemu osebju zagotovili primerne razmere za
vsakodnevno delovanje na področju kakovosti in varnosti pacientov (MZ 2006a, 11).

2.5

Varnost zdravstvene oskrbe pacientov

Varnost zdravstvene oskrbe v državah članicah EU je obravnavana kot prednostna dejavnost,
kar pomeni, da si EU prizadeva za izboljšanje javnega zdravstva, za odpravljanje vzrokov, ki
škodujejo človekovemu zdravju, ter za preprečevanje človeških obolenj (Simčič 2010, 8–9).
Robida (2010, 46) navaja, da je bila varnost zdravstvene oskrbe tako pri nas kot v svetu
predolgo zanemarjana.
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Maslow (1943) je v hierarhiji potreb predpostavljal, da se potreba po varnosti pojavi takoj za
osnovnimi (fizičnimi) človekovimi potrebami.
Ministrstvo za zdravje RS (MZ 2010, 23) varnost opredeli kot stanje, v katerem je tveganje
znižano na sprejemljivo minimalno raven; varnost pomeni stanje brez pojava naključnih
nesreč (PSQCWG 2014, 58). Robida (2009a, 8) definira pojem varnost kot zmanjšanje pojava
VZ pri pacientih, do katerih pride med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem ali
rehabilitacijo.
Pomembno je vedeti, da je varnost zdravstvene oskrbe odvisna od medsebojnega delovanja
posameznih delov zdravstvenega sistema, kajti če spremenimo katerokoli sestavino, s tem
vplivamo na ostale sestavine in na izid iz zdravstvenega sistema. Ključnega pomena za
ravnanje z VZ pri pacientih je poznavanje zdravstvenega sistema, sistema zdravstvene
organizacije in njenih procesov, s čimer doprinesemo k boljšemu razpoznavanju in ukrepanju
za zmanjšanje VZ (Robida 2013a, 11).
Inštitut za medicino ZDA (IOM 2001, 39) navaja, da gre pri varnem zdravstvu za
preprečevanje poškodb pacientov med oskrbo, ki naj bi jim pomagala. Kociper in Robida
(2006, 15) kot varno zdravstveno oskrbo imenujeta tisto, ki preprečuje pojav morebitne
zdravstvene škode pri pacientu. Prva prednostna naloga zdravstvene dejavnosti naj bi bila
varnost pacientov (Robida 2013a, 109), ki naj bi bila prednostna naloga vseh zaposlenih v
zdravstveni dejavnosti (Kramar 2014, i).
Pacientova varnost je definirana kot stanje, v katerem je pojav tveganja, ki je povezan z
zdravstveno obravnavo, znižan na sprejemljivo minimalno raven (MZ 2010, 24). »Je
zmanjševanje varnostnih zapletov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem,
preprečevanjem in rehabilitacijo in obsega tudi dejavnost za izogibanje, preprečevanje ali
popravo varnostnih zapletov.« (MZ 2006a, 9)
Na Danskem je varnost pacientov opredeljena kot obvarovanje pacientov pred škodo, ki bi
bila posledica truda in prizadevanj (Danish Society for Patient Safety 2008). Za Svet EU
(2009, 3) varnost pacientov pomeni zaščito pacienta pred morebitnimi ali nepotrebnimi
škodljivimi posledicami zdravstvene oskrbe.
Učinkovito uveljavljanje politike varnosti pacientov pomeni, da je zahtevano skladno
ravnanje vseh udeležencev, tudi v primeru naslednjih situacij, tj. začetno sodelovanje
zdravstvenega osebja pri oblikovanju strategije varnosti pacientov; hitra povratna informacija
vsem udeleženim pri VZ na lokalni ravni; strukturiranje enostavnega nebirokratskega sistema,
ki bi povečal varnost; podpora managementa, ocenjevanje prispevka strokovnjakov in
organiziranost, ki temelji na učenju, saj se varnost pacientov v ZU začne pri vodstvu (Svet
Evrope, Odbor ministrov 2006, 16). Tudi Robida (2011a, 1) meni, da je vodstvo ustanove
pristojno in odgovorno za izboljšanje varnosti pacientov.
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Robida (2010, 49) navaja, da je treba za vzpostavitev poslovno-organizacijskega sistema
varnosti pacientov v ZU kontrolirati številne dejavnike, in sicer močno vodstvo, izobraževanje
in usposabljanje sodelavcev, snovanje varnostne kulture, izvajanje prakse »na dokazih
utemeljene« stroke, učenje iz napak, sodelovanje pacientov, presojanje zdravstvene prakse ter
management tveganj.
V Luksemburški deklaraciji (LD 2005, 1) navajajo, da je treba uvesti orodja, metode in
tehnike, s katerimi naj bi zmanjšali število VZ in njihove posledice. Zdravstveno dejavnost je
treba planirati tako, da bo preprečevala VZ.
Svet EU glede varnosti pacientov priporoča uvedbo učinkovitih in preglednih programov,
struktur ter politik za varnost pacientov, vključno s sistemi poročanja in ravnanja zaradi
obravnavanja VZ v zdravstvu (Svet EU 2009a, 3). Pri tem navaja, da je treba paciente
informirati in okrepiti njihovo vlogo z vključevanjem v postopek zagotavljanja njihove
varnosti, kar storimo s seznanjanjem z varnostnimi merili, kazalniki in standardi za paciente,
najboljšimi praksami oz. vzpostavljenimi varnostnimi ukrepi. Prav tako jih je treba informirati
o tem, kako pridobiti dosegljive in razumljive podatke o sistemih odškodnin in pritožb (Svet
EU 2009, 2).
Robida (2013a, iv) navaja, da s sistemskim pristopom k varnosti pacientov ter obravnavo VZ
dosežemo: (1) zmanjšanje odškodninskih tožb, (2) znižanje zavarovalniških premij, (3)
skrajšanje časovnega razsipavanja in znižanja finančnih sredstev, ki bi jih porabili za zastarele
metode pri ravnanju z VZ, (4) znižanje števila dni v bolnišnični oskrbi, (5) zmanjšanje
plačevanja stroškov, ki so nastali v sodnih procesih, (6) zmanjšanje obsega stroškov za
dodatno delo, ki je bilo opravljeno, in materiala, ki je bil porabljen za zdravljenje posledic
VZ, (7) dvig morale zdravstvenih strokovnjakov in (8) povečanje zaupanja pacientov.
Zagotavljanje varnosti pacienta je pogojeno tudi z dobro poučenim pacientom o samem
poteku zdravljenja. Eden izmed pogojev za varno zdravljenje je tudi natančna seznanjenost
pacienta z njegovo boleznijo in potekom zdravljenja, saj je v takšnem primeru manj
izpostavljen mogočim VZ (Pegan 2006, 339). Za varnejšo oskrbo pacientov je Ministrstvo za
zdravje RS pripravilo deset vprašanj za paciente, s katerimi lahko pacienti vplivajo na večjo
varnost obravnave (MZ 2019). Podobna vprašanja za paciente priporočajo tudi v Danskem
združenju za varnost pacientov (Danish Society for Patient Safety 2009).

2.6

Varnostna kultura

Varnostna kultura pacientov je sestavljena iz sporočanja VZ, prožne kulture, kulture učenja
ter kulture pristojnosti in odgovornosti, te pa naj bi bile med seboj povezane. V nasprotnem
primeru to pomeni, da je varnostna kultura slaba, kar povzroča ponavljanje enakih VZ v
zdravstveni dejavnosti (Robida 2013a, 23). Robida (2010, 50) navaja, da je bistvo kulture
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pravičnosti spodbujanje prijave VZ z namenom učenja, kultura učenja pa se vzpostavi tam,
kjer se zaposleni učijo na podlagi VZ. Da bi dosegli najvišjo stopnjo varnosti kulture v ZU, je
treba zagotoviti razumevanje vrednot, norm in prepričanj o tem, kaj je v ustanovi pomembno
ter kakšno obnašanje in ravnanje je obravnavano kot primerno (Sorra in Nieva 2004, 1).
Varnostna kultura je pomemben dejavnik pri prizadevanju za zmanjšanje VZ v ustanovi in
izboljšanju varnosti pacientov (Wang idr. 2014, 1114; Robida 2011a, 1).
Kadar pride do napake, prevlada obtoževalna kultura posameznika. To pomeni, da so
korektivni ukrepi usmerjeni zoper posameznika, medtem ko do izboljšanja pomanjkljivega
delovnega sistema ali procesa z latentnimi napakami in odsotnimi varovali ne pride. Takšno
ravnanje ustvarja kulturo strahu in ne varnostne kulture, kar naj bi vodilo do prikrivanja napak
(Robida 2010, 46). Robida (2010, 53) nadalje navaja, da naj bi se varnostna kultura začela z
ugotavljanjem trenutnega stanja z namenom oblikovanja izhodiščnega stanja za nadaljnjo
strategijo.
Za ustanovo s pozitivno varnostno kulturo je značilno komuniciranje, ki temelji na
medsebojnem zaupanju, s skupnim dojemanjem pomena varnosti pacienta in zaupanjem v
učinkovitost preventivnih ukrepov (Sorra in Nieva 2004, 1). Prevolnik Rupel, Simčič in Turk
(2014, 47) varnostno kulturo opredelijo kot:
1. V organizaciji posledica vrednot posameznika in skupine, odnosov, zaznav in vzorcev vedenja,
ki določajo zavzetost za varnost, način ter znanje o menedžmentu varnosti in zdravja same
organizacije. 2. Neobtožujoče okolje, kjer lahko posamezniki poročajo o napakah ali skorajšnjih
napakah brez strahu pred kaznijo.

Robida (2010, 50) razlaga varnostno kulturo kot podkulturo organizacijske kulture, pri kateri
obstaja nenehno in dejavno zavedanje vsakega posameznika o njegovem prispevku k
delovanju ZU, prav tako pa obstaja možnost, da ne bo šlo vse po načrtih. Nadaljuje, da gre za
vzdušje odprtosti in pravičnosti, pri katerem ljudje poročajo o napakah brez strahu pred
posledicami ter je močno odvisno od odziva v ZU ob pojavu napake, tj. ali za napako
»obtožijo« posameznika ali pa iščejo sistemske vzroke, ki naj bi privedli do napake.
Varnostna kultura je v bistvu kultura, kjer se vsakdo nenehno in dejavno zaveda svoje vloge
ter prispevka ustanove in možnosti, da lahko gre kaj narobe. To je vzdušje odprtosti in
pravičnosti, v katerem se ljudje naučijo, kaj gre narobe, in potem stvari uredijo (Svet Evrope,
Odbor ministrov 2006, 5).
Allina Health System – Incident Quality Council1 navaja pet značilnosti visoke ravni
varnostne kulture (DeVivo 2001, 15): 1. daje prednost varnosti nad finančnimi in
operativnimi smotri ter cilji; 2. zagotavlja ustrezna sredstva, strukture, pristojnosti in
1

Primarni vir ni naveden.
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odgovornost za vzdrževanje učinkovitih varnostnih sistemov; 3. vsi ustvarjalci »varnostne
kulture« (vključno z operativnim osebjem, zdravniki in administratorji) sprejemajo
odgovornost za svojo varnost, varnost svojih sodelavcev, pacientov in obiskovalcev; 4.
zagotavlja organizacijsko učenje iz VZ; 5. spodbuja in nagrajuje prepoznavanje,
komuniciranje in razreševanje VZ.
Nieva in Sorra (2003) navajata ugotovitev Inštituta za medicino (IOM), da je največji izziv
napredka varnejšega zdravstva sprememba varnostne kulture iz tiste, ki krivi posameznika za
napako, v tisto, kjer napake niso obravnavane kot individualen spodrsljaj, temveč kot
priložnost za izboljšanje poslovno-organizacijskega sistema in preprečevanje škode za
pacienta (Nieva in Sorra 2003, 17).
UKCL (2015, 104) navaja, da je zagotovilo za bolj kakovostno in varno obravnavo pacientov
ter boljše odnose med sodelavci pridobivanje dodatnih znanj in veščin, povezanih z varnostno
kulturo. Visoko varnost pacientov je moč doseči samo v organizacijski kulturi, kjer sta
prisotna zaupanje in odprtost. Prav tako je pomembno, da zaposleni občutijo varnost, kadar
spregovorijo o odklonih z namenom obvarovanja naslednjega pacienta (Danish Society for
Patient Safety 2008). Varnostna kultura se spreminja zaradi sistematične analize, katere
največja težava je prehod od analize dejavnih napak, kjer je za napako obtožen posameznik,
do analize latentnih vzrokov, kjer je posledica popravljen poslovno-organizacijski sistem.
Kadar je po končani analizi posameznik obtožen, to prav tako velja za napako in ne omogoča
izboljšanja varnosti pacientov; kvečjemu jo le še poslabša, saj spodbuja vzdušje strahu,
katerega posledica je prikrivanje napak ter defenzivna medicina (Robida 2013a, i–ii). Do
defenzivne oz. obrambne medicine pride takrat, ko zdravnik naroči dodatne preiskave ter
preglede pri drugih specialistih ali se izogiba pacientov z visokim tveganjem, prvotno zato, da
bi zmanjšal svojo izpostavljenost odgovornosti za ravnanje iz malomarnosti (U. S. Congress,
Office of Technology Assessment 1994, 36). Da bi pospeševali kulturo varnosti, v kateri se
učimo na svojih napakah in na napakah drugih, je treba spremeniti kazensko zakonodajo in
preoblikovati disciplinske postopke v ZU. Preoblikovati jih je treba na podlagi novih spoznanj
o nastanku človeških napak (Robida 2013a, 24).
Parker (2009, 220) opredeljuje pet ravni organiziranosti varnostne kulture, ki so podrobneje
opisane v poglavju »Interpretacija podatkov modela managementa poročanja o VZ«.
Spreminjanje varnostne kulture pacientov poteka počasi. Šele ob osredinjanju na globlje
vzroke za napake ugotovimo, da razmišljamo povsem drugače, kar posledično privede do
spremembe varnostne kulture. Pred tem pa naj bi naleteli na vzdušje sramotenja in
obtoževanja, disciplinske in kazenske postopke, javne opomine in začasno odvzemanje licenc,
strah in ekstremni egoizem zdravstvenih strokovnjakov, kar je velika ovira za spoznanje, česa
nismo videli in kaj je šlo narobe (Robida 2013a, ii).
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2.7

VZ v zdravstvu

Do leta 1999 je veljalo, da so napake v zdravstveni dejavnosti redke in neobičajne, vendar je
pozneje Inštitut za medicino (izvirni naziv: IOM) v Washingtonu razkril, da ne samo, da niso
izolirane in redke, temveč so povsem običajen pojav in so lahko smrtno nevarne oz. celo
smrtne (Crigger 2005, 12). Napake v zdravstveni dejavnosti so posledica razvoja
zdravniškega poklica in so prisotne ves čas, vendar so bile v različnih obdobjih deležne
različne družbene pozornosti (Kadiš 1998, 45). Weiss (2007, 82) trdi, da je povsem logično,
da zdravniki kljub družbenim pričakovanjem niso nezmotljivi in so v dolgoletni karieri
naredili kakšno napako. Ljudje na vseh delovnih področjih počnemo napake (Richardson
2000, ix).
V medicini so napake odraz sramu in strahu (Weiss 2007, 85), ker je običajen odziv na pojav
napake obtožba zdravstvenega strokovnjaka zaradi pomanjkanja pozornosti (Robida 2013a,
12). Zavedati se moramo, da namen dela zdravstvenih sodelavcev ni škodovati pacientu ali
delati napake (Jensen 2005, 7).

2.7.1 Terminologija VZ
K skrivanju napak pripomore tudi neurejena terminologija, saj se uporabljajo izrazi, kot npr.
zdravniška napaka, strokovna napaka, neželen dogodek, nepričakovan dogodek, sestrska
napaka ipd. Predvsem se je tako v pravni kot medicinski stroki utrdil termin zdravniška
napaka, ki je odraz nerazumevanja pojava napak, vendar je primeren, saj ni potrebe po resni
analizi; ime samo izda storilca napake, napako se naloži tistemu, ki je bil zadnji v stiku s
pacientom (Robida 2013a, 5, 10). MZ RS (MZ 2014a) opozarja, da je pojma strokovna in
zdravniška napaka bolje opustiti, ker se uporablja največkrat napačno in že vnaprej določi, da
jo je storil strokovnjak oz. zdravnik. Za boljšo standardizacijo terminologije in klasifikacije je
SZO naročila razvoj mednarodne taksonomije za varnost pacientov, do takrat pa bodo v
uporabi enostavnejši pojmi, kot npr. napake, zapleti, nesreče (PSQCWG 2014, 57). Izidi
evalvacijske raziskave (MZ 2017, 9) v Sloveniji kažejo, da se za poimenovanje opozorilnih
nevarnih in drugih škodljivih dogodkov uporabljajo različni pojmi in so tudi različno
definirani. Primeri poimenovanja so: VZ, neljubi dogodek, incident, neželeni dogodek,
nepričakovana nesreča, opozorilni nevarni dogodek, varnostni incident in skorajšnja napaka
(MZ 2017, 9).
Kadar govorimo o VZ, se srečujemo z dvojnim poimenovanjem v literaturi, tj. varnostni
incident in VZ. Obstaja več definicij VZ. Skupno vsem opredelitvam je, da se VZ zgodi v
času zdravljenja, da je naključen in da ga ni povzročila pacientova bolezen (WHPA 2002;
Danish Society for Patient Safety 2005, 2; PSQCWG 2014, 26; Svet EU 2009, 3).
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Besedna zveza »varnostni zaplet« (VZ) pomeni dogodek s škodljivimi posledicami za
pacienta (Svet EU 2009, 3). Češka opredeljuje zaplet kot dogodek ali okoliščino z možnimi
nepotrebnimi posledicami za pacienta, kar vključuje tudi posledice, ki bi škodovale osebju ali
ZU (PSQCWG 2014, 26). Ministrstvo za zdravje RS (MZ 2006a, 9) opredeli VZ pri pacientu
kot »nenameren ali nepričakovan dogodek, ki je ali bi lahko škodoval pacientu ob prejemanju
zdravstvene oskrbe in ne nastane zaradi narave pacientove bolezni«. Svet Evrope, Odbor
ministrov (2006, 5) VZ pri pacientu opredeli kot »nenameren ali nepričakovan zaplet, ki bi
lahko ali je škodoval pacientu pri prejemanju zdravstvene oskrbe«. Navajajo tudi, da se za ta
izraz uporabljajo tudi različni drugi izrazi, kot so »neželeni dogodki«,
»zdravniške/zdravstvene napake« in »skorajšnje napake«, to so tiste, ki niso, a bi lahko
škodovale pacientu. VZ so nenamerne poškodbe ali zapleti, ki imajo za posledico smrtni izid,
invalidnost ali podaljšano bivanje v bolnišnici (Baker idr. 2004). Brennan idr. (2004, 145) VZ
opredelijo kot škodo, ki je posledica zdravstvene oskrbe (in ne same bolezni) in je podaljšala
hospitalizacijo ali povzročila invalidnost v času zaključka zdravljenja oz. je povzročila oboje.
Primeri splošnih VZ vključujejo: padce pacientov, napake pri zdravilih, nepričakovane
reakcije ali zaplete, postopkovne napake ali zaplete, samomore, samomorilsko vedenje
(poskusi/poteze/grožnje) in pogrešane paciente (DeVivo 2001, 16).
Izraz napaka izvira iz zgodovine (Crigger 2005, 12). Po Balažiču (2002, 62) je pojem
zdravniška napaka postal aktualen leta 1953, saj je takrat izšel poseben del Kazenskega
zakonika Federativne ljudske republike Jugoslavije. Zdravniške napake opredelimo kot
neuspel načrtovan ukrep, ki se ni končal po predvidevanjih, ali kot uporabo napačnega načrta
za doseganje smotra ali cilja (Corrigan idr. 1999, 21). Pojem napaka je definiran kot
nezmožnost dokončanja načrtovanega dejanja v skladu z načrti (napaka v izvedbi) ali uporaba
napačnega načrta za doseganje smotra ali cilja (napaka v načrtovanju) (PSQCWG 2014, 56).
Crigger (2005, 12–13) jo definira kot univerzalno človeško izkušnjo, ki je prisotna na vseh
področjih zasebnega in poklicnega življenja. MZ (2010b, 24) pa jo opredeli kot uporabo
nepravilnega načrta oz. neuspešno izvedeno načrtovano dejanje glede na nameravano dejanje.
Mežnar (2002) navaja različne predloge zdravnikov za poimenovanje zdravniške strokovne
napake, med katere spadajo zmota, spodrsljaj, nesreča, nezgoda, splet neugodnih okoliščin,
neustrezna reakcija zdravnika, zaplet ipd.

2.7.2 Vzroki VZ
Raziskave kažejo, da se napake zgodijo tudi najboljšim strokovnjakom v najboljših ustanovah
in zanje ni kriv zdravnik ali medicinska sestra, temveč nezanesljiv zdravstveni sistem, v
katerem delujejo (MZ 2014b). Nepopoln zdravstveni sistem je pogosto razlog za pojav napak,
na katere ponavadi vpliva več vzrokov, ne pa neuspeh posameznika (Crigger 2005, 15).
Vzroki za napake so v veliki večini zdravstveni sistemi in delovni procesi (80–90 %), le
majhen delež (10–20 %) pa tiči v posameznikih, ki so zaradi nepoznavanja varnostne kulture
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velikokrat obtoženi za določeno napako (Robida 2013a, i). Preprečljivi dogodki so večkrat
povezani z več pomembnimi dejavniki, največkrat s pomanjkljivostjo v zdravstvenem sistemu
(tehnične in kognitivne napake, pomanjkanje izkušenj, slaba komunikacija in neustrezen
nadzor mlajšega osebja) (Sari, Doshmangir in Sheldon 2010, 9). Model »švicarskega sira« naj
bi predstavljal shematičen način prikaza, kako pride do VZ (za več glej Reason 1997, 9).
K nevarnostim v zdravstveni dejavnosti prispevajo IKT, preobremenjenost s količino
informacij ter povečan obseg medsebojne soodvisnosti med zdravstvenimi ustanovami,
strokovnjaki, pacienti in deli celotnega zdravstvenega sistema (Robida 2013a, 18). Zwitter
(1998, 92) med glavne vzroke za napake uvršča malomarnost, neizkušenost, slabo znanje,
napačno presojo, zastarelo oz. pomanjkljivo opremo, neprimerno infrastrukturo, kadrovsko
podhranjenost, dolgo čakalno listo ter neprimerno organiziranost dela. Dolenc (1998, 35) trdi,
da kljub vsemu ne smemo zanemariti spoznanja, da precej VZ izvira iz odnosa osebja in
njihove malomarnosti. Zwitter (1998, 91, 93, 95) k temu doda, da na napako vplivajo tudi
slaba kadrovska politika, administrativno-finančne omejitve, nedostopni diagnostični in
terapevtski postopki, neprimerna organiziranost dela in slabosti podiplomskega študija ter
pomanjkljivosti dodiplomskega študija.
Obstajajo različni vzroki za napake zdravnikov, npr. pomanjkanje znanja in veščin,
pomanjkanje tehničnih veščin, pomanjkanje volje ter nepravilna presoja (Hannawa 2009,
393). Crigger (2005, 12–13) trdi, da pride do VZ zaradi opuščenega oz. neupoštevanega
standarda ali protokola zdravljenja ali napačnega ravnanja. Najbolj pogosta vzroka za
nastajanje VZ v zdravstveni negi sta neustrezna komunikacija in odnosi (Koban 2011, 10).
Robida (2013a, 17) prav tako trdi, da na varnost pacientov pomembno vpliva tudi
neprofesionalno obnašanje, kot npr. besedni izbruhi, fizične grožnje, odklanjanje opravljanja
zadolžitev, neodgovarjanje na klice ali poklicna vprašanja sodelavcev, zavračanje sodelovanja
pri rutinskih nalogah, govor s podcenjevalnim tonom ipd.
V literaturi sta predstavljena dva modela, s pomočjo katerih avtorji obrazložijo izvor pojava
VZ. Prvi je model popolnosti, pri katerem velja, da pride do napake zaradi pomanjkanja
kompetenc ali motivacije (Crigger 2005, 11), krivda pa je pripisana posamezniku (Smith in
Forster 2000, 40). Takšen model zagovarja molčečnost, ne pa razkritja VZ. S tem modelom se
vzbuja prikrit strah pred napakami in občutek tesnobe pri medicinski sestri, ki je storila
napako (Crigger 2005, 14).
Drugi model pa je model pomanjkljivega delovanja sistema, s pomočjo katerega je podana
širša znanstvena razlaga človeške napake. Za ta model je značilno, da z njim spodbujamo
razkritje napake in da ponuja ustreznejši psihični odziv vpletenega, ki je bolj razumljiv in
učinkovitejši pri razreševanju napak (Crigger 2005, 11).
Richardson (2000, ix) navaja, da je VZ mogoče preprečiti z oblikovanjem zdravstvenih
sistemov, ki bi ljudem otežili, da naredijo napačno stvar, in olajšali, da naredijo pravo stvar.
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Posledice VZ s škodljivim izidom so lahko fizične, psihološke ali ekonomske (PSQCWG
2014, 26). Chan idr. (2005, 97) posledice napak opredelijo kot fizične in psihične, tj. začasna
ali trajna okvara telesne funkcije. Obstajajo pa tudi druge posledice, kot so npr. pravne,
ekonomske, sociološke posledice ipd. Corrigan idr. (1999, 19) navajajo, da so pacienti, ki so
izkusili daljšo hospitalizacijo ali invalidnost kot izid VZ, to plačali s fizičnim in psihološkim
nelagodjem. Zwitter (1998) je raziskoval posledice VZ, pri tem pa je prišel do ugotovitve, da
se 15 % pacientov zaradi neustreznega zdravljenja sooča z manjšimi možnostmi za ozdravitev
oz. s krajšo življenjsko dobo, pri 25 % pacientov pa je zmanjšana kakovost življenja, prav
tako pa so izpostavljeni dolgotrajnemu zdravljenju.
Svet EU (2009, 3–4) navaja, da so najpogostejši VZ okužbe in operativni kirurški zapleti ter
zapleti z zdravili. Breathnach idr. (2011, 43) pa so v svoji raziskavi ugotovili, da so
najpogostejši škodljivi dogodki padec, spotik ali zdrs pacienta. Tudi v UKCL je najpogosteje
sporočen VZ padec pacienta. Sledi razjeda zaradi pritiska (RZP), napake pri dajanju zdravil,
napake pri posegih in postopkih, napake pri opremi, samopoškodbe, pogrešitev in
identifikacija pacienta (Klančnik Gruden idr. 2015, 213). Parra, Camargo-Figuera in Gomez
(2012, 170) pa ugotavljajo, da je najpogosteje sporočen VZ RZP.

2.8

Poročanje o VZ

Poročanje o VZ je splošno priznan mehanizem za izboljšanje varnosti pacientov (Elder idr.
2007, 115). Leape (2002, 1638) pravi, da lahko, če je poročanje varno in zagotavlja
poročevalcem koristne informacije iz strokovne analize, opazno izboljša varnost pacientov.
IOM (2000, 88) celo navaja, da je prejemanje poročil prvi korak v procesu zmanjševanja VZ.
Ne glede na delovno mesto se vsakemu sodelavcu kdaj zgodi VZ. Nekaj povsem drugega je,
da ta VZ opazi, prizna in popravi, kar je v zdravstveni negi mejnik med življenjem in smrtjo
pacienta. Temeljne vrednote so stvari, ki so za vsakega posameznika pomembne tako v
življenju kot pri delu. Ob tem sta temeljni vrednoti pri delu odgovornost in poštenost, ki sta
ključni za priznanje ob VZ. Molk o VZ lahko škoduje bolj kot sam VZ. Zaradi tega je
pomembno zagotoviti tolikšno zaupanje med sodelavci, da bo vsak našel osebo, h kateri se bo
obrnil za nasvet ali pomoč (Podhostnik 2013, 98).
Za pravično varnostno kulturo je značilno spodbujanje k poročanju o VZ znotraj ustanove z
namenom učenja (IOM 2000, 86; MZ 2013, 1). Da bi lahko ugotovili obseg in vzroke za
pojav VZ ter razvili učinkovite posege in razrešitve, je treba uvesti, vzdrževati ali izboljšati
sisteme celovitega poročanja in učenja v državah članicah (Svet EU 2009, 2).
Sporočanje o VZ je (Prevolnik Rupel, Simčič in Turk 2014, 81):
1. Proces, ki se uporablja za dokumentacijo dogodkov, ki ne spadajo v bolnišnične rutinske
postopke ali rutinsko zdravstveno obravnavo pacientov. 2. Sistem, ki je v veljavi v mnogih
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zdravstvenih organizacijah za zbiranje in sporočanje škodljivih dogodkov pri pacientih, kot so
napake pri ravnanju z zdravili in nedelovanju aparatov. Osnovano je na poročanju posameznih
VZ.

Poročanje o prejšnjih zapletih in napakah ali prihodnjih nevarnostih in možnih napakah
omogoča izhodišče za preiskavo ter sistematično analiziranje sistemskih napak, kar v primeru
strokovne izvedbe vodi k izboljšanju poslovno-organizacijskega sistema (PSQCWG 2014, 8).
Poročanje in zbiranje informacij ima smisel samo takrat, kadar jih analiziramo in v primerni
situaciji posredujemo zdravstvenemu osebju, vodstvu in pacientom (IOM 2000, 88; Svet
Evrope, Odbor ministrov 2006, 10). Informacije o prepoznanih tveganjih, obliki in številu VZ
ter ugotovitve analiz VZ so ključnega pomena, saj je na njihovi podlagi s pomočjo vzročnoposledičnih analiz mogoče zbrati primere najboljših kliničnih praks ter smernic za odstranitev
vzrokov, ki so privedli do pojava VZ, ali pa bo mogoče omiliti posledice, ki se zgodijo ob
dejanskem pojavu VZ (UKCL 2016, 103).
Osebje na vseh ravneh ZU naj bi o VZ, težavah ter napakah pri pacientih po pravilih poročalo
takoj, ko se pojavijo. V lokalnih pravilih je opisano ravnanje v ZU z osebjem, ki je bilo
vpleteno v VZ, z odškodninskimi zahtevki ter pritožbami. Prav tako naj bi v ZU vsestransko
poučili osebje o zdravstvenih in administrativnih procesih ravnanja v primeru nastanka
resnega VZ. Spodbujanje poročanja o VZ naj bi potekalo tako na lokalni kot tudi na državni
ravni (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 6). Pomemben namen varne zdravstvene
dejavnosti je povečati število zdravstvenih sodelavcev in študentov zdravstvenih poklicev, ki
bodo poročali o VZ (Generali 2014, 111).
Elder idr. (2007, 120) so pripravili model, ki je v pomoč osebju pri odločitvi, ali je treba o
napaki poročati. Opisujejo vprašanja, ki si jih zaposleni postavljajo pri odločitvi, ali poročati o
napaki ali ne. Hkrati opisujejo organizacijske in sistemske dejavnike, ki podpirajo poročanje o
napakah s štirimi dejavniki, ki so se v njihovi raziskavi izkazali kot najpomembnejši, in sicer
breme napora, zaznana korist, jasnost zahteve in lastnost napake.
Karsh idr. (2006, 294) so na podlagi raziskave oblikovali integriran teoretični model zasnove
sistema za poročanje o VZ. Ta model prikazuje tri ravni ciljev zasnove vse do vrha. Na ravni
ustanove naj bi bila tehnologija, kot npr. sistem za poročanje o medicinskih napakah (ali pa
katerakoli IKT), zasnovana tako, da ustreza parametrom ustanove. Na ravni sistema za
poročanje naj bi bila tehnologija zasnovana tako, da se vklaplja v že obstoječe sisteme. Na
koncu pa je še individualna raven, pri kateri se pomisleki glede zasnove navezujejo na
sprejemanje tehnologije pri končnem uporabniku. Pri vsaki izmed treh ravni sistema za
poročanje zasnove poznamo štiri vrste ustrezne tehnologije, ki jih je treba omeniti:
uporabniška, opravilna, organizacijska in okoljska tehnologija (Karsh idr. 2006, 285). Izidi,
do katerih lahko pride na podlagi dobre zasnove na posamezni ravni organiziranosti, so:
zadovoljstvo z IKT, izboljšana varnost in izboljšana kakovost, pogostejše poročanje in
povratne informacije (Karsh idr. 2006, 293).
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Prvi namen poročanja o VZ je povečanje varnosti pacientov tako, da se učimo iz VZ (Svet
Evrope, Odbor ministrov 2006, 8). Smetzer, Cohen in Milazzo (1999) navedejo namen
sporočanja VZ, in sicer izboljšanje obravnave posameznega pacienta, ugotavljanje in
popravljanje sistemskih napak, preprečevanje VZ, pomoč pri zagotovitvi varnega delovnega
okolja za zdravstveno obravnavo in ustvarjanju IKT baz za izboljšanje kakovosti ter
obvladovanje tveganj, zapisovanje dogodka in pridobitev takojšnjega pravnega ter
zdravstvenega svetovanja (MZ 2010, 125). Poročanje in zbiranje informacij je smiselno
takrat, kadar jih analiziramo, ocenimo in nudimo povratno informacijo osebju, ki je bilo
vpleteno v VZ, ter ostalim, ki bi jim to koristilo. Namen poročanja ni v ugotavljanju in
kaznovanju posameznika, ki je bil vpleten v VZ pri pacientu (Svet Evrope, Odbor ministrov
2006, 8).
Dogodek za sporočanje je dogodek, proces ali situacija, ki bi lahko prispeval k poškodbi
pacienta oz. obiskovalca ali pa zmanjšal zmožnost izvajalca za nudenje optimalne zdravstvene
obravnave. VZ za poročanje glede na resnost razdelimo na opozorilne nevarne dogodke,
skorajšnje dogodke, skrb za varnost in škodljive dogodke za pacienta ali obiskovalca (DeVivo
2001, 22). Podobno delitev dogodkov za sporočanje navaja tudi podskupina Evropske
komisije o sistemih poročanja in učenja (PSQCWG 2014, 5), in sicer navaja, da obstajajo
razlike med vrstami zapletov, o katerih se lahko poroča. Glede na to, da je opredelitev vrst
zapletov široka, se poroča o raznih zadevah, kar vključuje tudi skorajšnje nesreče in zaplete
brez škodljivih posledic, na podlagi katerih se je mogoče veliko naučiti in s tem izboljšati
sisteme poročanja (PSQCWG 2014, 30). Podobno navajata tudi Wald in Shojania (2001), in
sicer, da se o VZ sporoča v eni ali vseh kategorijah, tj. dogodki brez škode, skorajšnje napake
in škodljivi dogodki.
Za poročanje v sistem obstaja več možnih načinov poročanja o VZ, in sicer poseben obrazec,
ki je namenjen pacientom in njihovim bližnjim, elektronsko poročanje, poročanje preko
telefona, poročanje v papirni obliki, podpora in pomoč uporabnikom: iz centra za pomoč
preko elektronske pošte, iz klicnega centra, preko priročnikov ali preko sodelavcev
(PSQCWG 2014, 40).
V sistem poročanja naj bo vključenih čim več poklicnih profilov (Farley idr. 2008, 417).
Sistem poročanja naj bi vključeval tudi drugo osebje, ne le zdravstveno, saj do resnih zapletov
prihaja tudi na tehničnih področjih oz. so jim drugi zaposleni priča (PSQCWG 2014, 26;
Hajnrih 2008, 569). Nekatera priporočila, npr. priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO), navajajo nujnost v poslovno-organizacijskem sistemu po sprejemanju poročil
pacientov in njihovih bližnjih (PSQCWG 2014, 26). Ministrstvo za zdravje RS navaja, da
imajo pravico do poročanja incidentov tako zdravstveno osebje kot tudi pacienti, njihovi
bližnji in drugi (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 8). Poročila pacientov in njihovih
bližnjih bi bilo treba spodbujati, saj so potencialni vir informacij, na katerih bi se lahko učili
ter posledično izboljšali varnost pacientov. Za spodbujanje učenja je priporočljivo izdati
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dovoljenje pacientom in njihovim bližnjim za pošiljanje poročil, ki bi bila ločena od shem
pritožb (PSQCWG 2014, 5). Pacienti menijo, da je možnost poročanja z njihove strani zelo
koristna, ker bi tako pomagali drugim pacientom (Anderson idr. 2011, 806). Strnad (2008, 11)
v svoji raziskavi ugotavlja, da se pacienti zaradi VZ počutijo ogrožene.
Howe (2000) je zapisal, da so razkriti VZ le »vrh ledene gore«, saj ogromno napak sploh ni
odkritih. Hannawa (2009, 397) pa meni, da naj bi zdravnik, ki je storil napako, pacientu
razložil, kakšna je bila ta napaka, zakaj je do nje prišlo, kakšen vpliv bo imela na njegovo
zdravje ter kaj bo naredil, da se ne bo več ponovila. Zdravnikom svetuje, da v primeru
storjene napake ponudijo opravičilo ter povračilo. O'Connor idr. (2010, 371) navajajo, da VZ
predstavljajo velik problem ustnega soočanja s pacientom in njegovimi svojci. Raziskava
ugotavlja, da tako zdravstveno osebje kot pacient s svojci podpirajo razkritje VZ. Pacienti
priporočajo odkrito in pravočasno razkritje, opravičilo, če je primerno, in zagotovilo o
primerni nadaljnji zdravstveni obravnavi. Avtorji priporočajo, da se praksa razkritja dogodkov
podkrepi s pravilnikom in podporo zdravstvenih strokovnjakov. S povečano odkritostjo in
poštenostjo pri razkritju dogodkov se krepi odnos med osebjem in pacientom.
Glavne ovire za vzpostavljanje strategij in programov, ki bi povečale varnost pacientov, so
nejasne vrednote v ZU, ki temeljijo le na deklarativni ravni, strah pred neupravičeno kaznijo,
kompleksnost dela, slabo timsko delo v zdravstvu ter pomanjkanje sistematičnega pristopa k
analiziranju napak. Še večje ovire pa so pravne ovire, ki onemogočajo napredek na področju
zagotavljanja varnosti pacientov ne le pri nas, temveč tudi v drugih državah, kjer je na tem
področju zaostalost podobna kot pri nas (Robida 2013a, iv).
Različni viri (Robida 2013b; Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 10; Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations 1998) kot tudi raziskave doma in po svetu (Elder
idr. 2007; Kaldjian idr. 2008; Fošnarič 2010; Kim idr. 2010; Moumtzoglou 2010; May in
Plews-Organ 2012; Chakravarty 2013; Shu idr. 2013; Wang idr. 2014; Poorolajal, Rezaie in
Aghighi 2015; Stergiopoulos idr. 2016; McFarland in Doucette 2018) navajajo podobne
razloge za prikrivanje oz. opuščanje poročanja o VZ, kot so: pomanjkanje podpore vodstva,
strah pred kaznovalnimi ukrepi in obsodbo, pomanjkljivo razumevanje o VZ, pomanjkanje
časa, pomanjkanje povratnih informacij, pomanjkljiva zakonska zaščita, kršenje anonimnosti,
nejasnosti glede poročanja, občutek osebne odgovornosti, neprimeren odziv vodij in
sodelavcev, strah pred škodo in pomanjkanje standardiziranega sistema poročanja.
Od pripravljenosti osebja, ki je v neposrednem stiku s pacienti, je odvisno uspešno zbiranje
informacij (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 10).
Uspešnost sporočanja incidentov je omejena iz več razlogov, vključno zaradi strahu pred
kaznovalnimi ukrepi, nepripravljenosti drugega zdravstvenega osebja, da bi sporočalo napake,
kjer so vpleteni zdravniki, pomanjkljivega razumevanja, kaj so tisti incidenti, o katerih
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sporočajo, in pomanjkanja časa za izpolnjevanje poročila (Prevolnik Rupel, Simčič in Turk
2014, 81).
Stergiopoulos idr. (2016, 1117) ugotavljajo, da na premajhen obseg poročanja vplivajo težave
pri določanju vzroka za VZ, pomanjkanje časa, slaba vključenost sistemov poročanja in
negotovost glede postopkov poročanja.

2.9

Sistem poročanja o VZ

Kadar proučujemo varnost in kakovost v zdravstvu, pridemo do ugotovitve, da se pri
obravnavi tega problema ne moremo izogniti pojmu »sistem« (Robida 2009b, 31). Prevolnik
Rupel, Simčič in Turk (2014, 77) sistem opredelijo kot: »skupina med seboj odvisnih sestavin
(ljudje, procesi, oprema), ki sodelujejo z namenom doseganja skupnega smotra in cilja.«
Podobni definiciji se pridružuje tudi DeVivo (2001, 15), ki sistem definira kot komplet
soodvisnih sestavin, ki delujejo vzajemno, da bi dosegli skupen smoter ali cilj.
Sistem, ki omogoča obvladovanje VZ, je namenjen analizi, prepoznavi in ugotavljanju teh
dogodkov. Na podlagi teh spoznanj je nato organizirano poučevanje zdravstvenih sodelavcev,
prav tako pa so predlagane izboljšave, ki preprečujejo ponoven pojav podobnih VZ.
Okoliščine sistema dela so posledica večine VZ (UKCL 2016, 103). Mlakar (2010, 14)
navaja, da je sistem obvladovanja VZ namenjen odkrivanju in prepoznavanju dogodkov in ni
usmerjen na vpletenega, temveč na dogodek in njegovo odpravo. Tušar (2010, 16) pa navaja,
da je namen poročanja o VZ doseči večjo varnost pacientov z učenjem na že storjenih
napakah. Temeljna naloga sistema poročanja je uporaba izidov analize podatkov ter preiskav
za neposredno izboljšanje varstva v zdravstvu in pomoč zaposlenim v zdravstvu, da varneje
opravljajo svoje delo. Med smotre in cilje sistema notranjega poročanja za učenje spadata
odkrivanje VZ in preoblikovanje delovnega procesa z namenom zmanjšanja verjetnosti
pojavljanja škodljivih ter nepotrebnih (ki se jim je mogoče izogniti) posledic pri pacientih, kar
je dosegljivo z analizo poglavitnih vzrokov (PSQCWG 2014, 7).
ZU je kompleksna organizacija, v kateri mnogi zdravstveni sodelavci sodelujejo pri
razreševanju zapletenih nalog, pogosto pod akutnimi pogoji. Varnostni sistemi so bili
izvedeni za zagotovitev možnosti preprečevanja VZ, vendar so sistemi tudi neuspešni (Danish
Society for Patient Safety 2008, 2).
Večina avtorjev v literaturi s področja varnosti in kakovosti v zdravstvu nasprotuje
populističnemu prepričanju, saj »levji delež tveganja« pripisuje delovnemu sistemu, ne
človeškemu dejavniku. Stentoft (2005, 3) navaja, da je nesmiselno kriviti posameznika za VZ,
saj analiza dogodka načeloma pokaže pomanjkljivost znotraj ustanove. Podobnega mnenja je
tudi Simčič (2010, 9), saj trdi, da je ogromen delež VZ v zdravstveni dejavnosti mogoče
preprečiti, saj se pojavi zaradi sistemskih vzrokov. Clemmer (1992, 67) obrazloži načelo
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85/15, ki pomeni, da se 85 % VZ pojavi zaradi pomanjkljivega delovnega sistema, 15 % pa
jih predstavlja posameznik. Inštitut za medicino ZDA trdi, da problem ni v slabih ljudeh v
zdravstveni dejavnosti, ampak v dobrih ljudeh v slabih delovnih sistemih, ki jih je treba
narediti varnejše (IOM 2000, 49).
Sestavni deli varnostnega sistema (DeVivo 2001, 15) so naslednji: vodenje (pristojnost in
odgovornost, merjenje, udeležba, viri ipd.); pristojnost in odgovornost managerjev, da dajo
prednost pobudam in jih izvajajo (komuniciranje, prepoznavanje kritičnih potreb in
nadzorovanje odgovornosti, struktura in procesi, ki podpirajo ekipno delo ipd.); varnostno
usposabljanje (varnostne pristojnosti za administratorje, direktorje, managerje in osebje ob
pacientu – zdravniki, medicinske sestre in drugi); vključevanje zaposlenih (sodelovanje pri
vseh vidikih varnostnih sistemov); preprečevanje nevarnosti (sledenje nenehnim izboljšavam
kakovosti in izvajanje najboljše prakse); analiza na delovnem mestu (preiskava nesreče,
sistemske analize, pregledi, sistemi poročanja).
Leape (2002, 1635) navaja značilnosti uspešnih sistemov poročanja o VZ, ki so naslednji:
nekaznovalnost (poročevalci so brez strahu pred povračilnimi ukrepi ali kaznimi zaradi
poročanja); zaupnost (identiteta pacienta, poročevalca in institucije niso nikoli razkrite tretji
osebi); neodvisnost (program je neodvisen od kateregakoli organa, ki ima moč kaznovati
poročevalca ali ustanovo); strokovna analiza (poročila analizirajo strokovnjaki, ki razumejo
klinične okoliščine in so usposobljeni za prepoznavanje osnovnih sistemskih vzrokov);
pravočasnost (poročila so analizirana hitro, priporočila pa se hitro širijo tistim, ki naj bi jih
poznali, zlasti kadar so ugotovljene resne nevarnosti); sistemska usmerjenost (priporočila so
usmerjena na spremembe sistemov, procesov ali proizvodov in ne na individualno uspešnost);
odzivnost (agencija, ki prejema poročila, je zmožna razširjati priporočila, sodelujoče
organizacije pa se strinjajo, da se priporočila izvajajo, ko je to mogoče). Po Farley idr. (2008,
417) je lahko poročanje o VZ uspešno, če upoštevamo naslednje: zagotovljeno mora biti
podporno okolje, ki ščiti identiteto zaposlenih, ki poročajo; v sistem poročanja naj bo
vključenih čim več poklicnih profilov; pomembno je pravočasno pošiljanje poročil o VZ z
namenom preprečevanja novih primerov; pomembno je, da poročila analizira višji nivo v ZU
in da se o poročilu pogovorijo znotraj OE in z odborom za določanje pravil in razvojnih
strategij.
Sistem za poročanje o VZ naj bi bil nekaznovalen ter pošten, neodvisen od drugih
regulatornih procesov. Izvajalcem zdravstvene dejavnosti in zdravstvenemu osebju bi moral
omogočati poročanje o VZ (npr. anonimnost, prostovoljnost, zaupnost, kjer je to primerno) ter
možnost vzpostavitve sistema, s katerim bi zbirali in analizirali poročila o VZ na krajevni,
regionalni in državni ravni organiziranosti (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 4).
Med priporočila Sveta Evrope spada tudi objektivnost sistema poročanja glede najdb in
priporočil, spodbujanje neomejenega poročanja celotnega zdravstvenega osebja, spodbujanje
za poročanje, npr. v obliki pohvale, in prejemanje poročil o resnih in smrtnih primerih, ki so
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posledica zapletov, skorajšnjih zapletov in nevarnih situacij, ki bi lahko vodile v VZ (Svet
Evrope, Odbor ministrov 2006, 9). V sistem poročanja naj bi bil zajet tako zasebni kot javni
sektor. Treba je tudi pospeševati sodelovanje pacientov in njihovih bližnjih pri vseh
dejavnostih, ki bi zagotavljale varnost pacientov, vključno s poročanjem o VZ (Svet Evrope,
Odbor ministrov 2006, 4).
Eden od načinov učenja iz napak je vzpostaviti sistem poročanja. Sistemi poročanja imajo
moč, da izvajajo dve pomembni funkciji – služijo lahko kot sistem, s katerim izvajalci
prevzemajo pristojnost in odgovornost za svojo izvedbo, ali pa alternativno kot sistem, ki
zagotavlja informacije za izboljšanje varnosti (IOM 2000, 86).
Sistemi poročanja, katerih glavni namen je, da izvajalci prevzemajo pristojnost in
odgovornost, so »sistemi obveznega poročanja«. S poročanjem se osredotočamo na napake,
povezane z resnimi poškodbami ali smrtjo. Večino sistemov obveznega poročanja upravljajo
državni regulatorni programi, pooblaščeni za preiskovanje posebnih primerov in nalaganje
kazni ali glob zaradi napačnega ravnanja. Ti sistemi služijo trem namenom. Prvič – javnosti
nudijo minimalno raven zaščite z zagotovilom, da so najbolj resne napake poročane in
raziskane, hkrati pa sprejmejo ustrezne nadaljnje ukrepe. Drugič – zagotavljajo spodbudo ZU
za izboljšanje varnosti pacientov, da bi se izognili morebitnim kaznim in javni
izpostavljenosti. Tretjič – od vseh ZU zahtevajo, da investirajo v varnost pacientov, s čimer
ustvarjajo enake konkurenčne možnosti. Čeprav strokovnjaki za varnost pred napakami v
zdravstvu priznavajo, da so napake, ki imajo za posledico resne poškodbe, le »vrh ledene
gore«; te predstavljajo majhno podskupino napak, ki signalizirajo večje sistemske okvare s
hudimi posledicami za paciente (IOM 2000, 86–87).
Sistemi poročanja, ki so usmerjeni v izboljšanje varnosti, so »prostovoljni sistemi poročanja«.
Poudarek prostovoljnih sistemov je večinoma na napakah, ki niso povzročile škode
(imenovane tudi »skorajšnje napake«) ali pa so povzročile minimalno škodo pri pacientih.
Poročila so običajno predložena zaupno, izven javne sfere, in ni izdanih kazni ali glob za
določene primere. Ko se prostovoljni sistemi osredotočajo na analizo »skorajšnjih nesreč«, je
njihov namen prepoznati in odpraviti pomanjkljivosti v sistemih, preden nastane škoda (IOM
2000, 87). Pri obeh vrstah sistema poročanja izvajanje brez ustreznih sredstev za analizo in
nadaljnjega ukrepanja ne bo uporabno (IOM 2000, 87; Svet Evrope, Odbor ministrov 2006,
10; UKCL 2016, 103).
Uradne pritožbe, pravni procesi in disciplinski ukrepi naj bi bili ločeni od sistema poročanja.
Osebi, ki pošlje poročilo, naj bi bila zagotovljena zaupnost, podatki pa naj bi bili anonimni.
Pri poročanju je priporočljivo, da obstajata dva obrazca, eden namenjen zdravstvenim
sodelavcem in drugi namenjen pacientom ter njihovim bližnjim. Obrazci za poročanje bi
morali vsebovati dodaten prostor za poročanje, v katerega bi lahko prosto pisali. Elektronsko
poročanje bi moralo imeti prednost, saj je uporabnikom bolj prijazno. Priporočljivo je, da bi
vse osebe, ki poročajo o VZ, razumele razsežnost koristi poročanja, kar bi pripomoglo k
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preprečevanju nastajanja zapletov, ki bi posledično škodili njim samim ter ugledu njihovih
ustanov. Priporočljivo je tudi, da izvajalci zdravstvenih storitev skupaj z vodstvom ZU širijo
sporočilo o poročanju, ki ne bi temeljilo na obtoževanju in kaznovanju (PSQCWG 2014, 5–
6). Da bi se izognili obtoževanju osebe, ki je o VZ poročala, in pravnemu postopku proti tej
osebi, bi lahko poročali o skorajšnjih nesrečah, ker te nimajo škodljivih posledic. V primeru
teh bi takšna oseba prejela pohvale za preprečitev VZ. Pozitiven vidik takšnega poročanja je
razlog za priporočitev sistemov notranjega poročanja ZU, ki se soočajo z vzdušjem
obtoževanja. Vsaka ZU, v kateri imajo željo po resnem učenju, bo pozivala k poročanju o
skorajšnjih VZ (PSQCWG 2014, 57).
2.9.1 Sistemi poročanja o VZ v Evropski uniji
Države članice poznajo dve vrsti sistemov poročanja, in sicer obvezen in prostovoljen sistem,
ki imata vsak svoje slabosti in prednosti. Vsak obvezen sistem potrebuje dopolnila v obliki
predpisov o nesankcioniranem poročanju ter jasnih pravilih o zaupnosti (PSQCWG 2014, 24).
Sistemi sporočanja dogodkov, tako opozorilnih, nevarnih ter drugih škodljivih, so različno
poimenovani. Delujejo na različnih ravneh. Npr. t. i. notranji sistem, lokalni sistem
posameznega izvajalca zdravstvenih storitev, je lahko samostojen ali pa se povezuje z
regionalnim ali nacionalnim sistemom. Nekatere države so to področje v celoti zakonsko
uredile (npr. Norveška, Švedska in Belgija), druge delno (npr. Irska, Hrvaška in Nizozemska)
oziroma sploh niso zakonsko uredile tega področja (npr. Slovaška, Češka in Španija). Znotraj
posameznih držav nosijo za sistem sporočanja in učenja odgovornost različne ustanove (npr.
na Danskem je to Nacionalna agencija za pacientove pravice in pritožbe pacientov, na
Norveškem enoto organa financira država z lastnimi sredstvi, Švedska ima Inšpektorat za
zdravstveno in socialno varstvo, Češka pa odgovornost nalaga Inštitutu za zdravstvene
statistične podatke in informatiko). Finančna sredstva za uspešno delovanje sistema
sporočanja lahko zagotavljajo država (npr. Danska deluje po načelu plačila po opravljenih
urah), različni projektni skladi ali zdravstvene zavarovalnice (npr. Slovaška). Izvajalcem
zdravstvenih storitev, ki z vzpostavljenim sistemom sporočajo o dogodkih v skladu z
dogovorom, so namenjena tudi dodatna finančna sredstva (npr. Nemčija). Znotraj držav članic
obstajajo obvezni sistemi sporočanja (Danska, Hrvaška, Italija, Estonija, Norveška, Francija,
Švedska) in prostovoljni sistemi sporočanja (Avstrija, Hrvaška, Belgija, Španija, Češka).
Tukaj se pojavijo razlike na podlagi same obveznosti sporočanja zdravstvenih delavcev in
ustanov, pacientov, njihovih svojcev ter javnosti. Obveznost sporočanja zdravstvenih
delavcev velja v državah, kot so Hrvaška, Švedska, Norveška, Francija, medtem ko je
sporočanje za izvajalce zdravstvenih storitev obvezno v Združenem Kraljestvu, na Irskem,
Švedskem in v Italiji. Nizozemska obveznost sporočanja opredeljuje s pogodbo o zaposlitvi.
Pacienti in njihovi svojci se v sistem sporočanja načeloma vključijo prostovoljno, npr. v
Franciji, Nemčiji, Belgiji, na Danskem, na Švedskem ipd. Enako velja tudi za vključenost
javnosti, npr. v Združenem Kraljestvu, Nemčiji, Franciji ter na Švedskem. Ugotovljene so
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prednosti in slabosti določenih sistemov poročanja. Podano pa je priporočilo o potrebnih
dopolnitvah vseh obveznih sistemov poročanja s predpisi, ki določajo nesankcioniranje
sporočanja ter jasna pravila glede zaupnosti. Vsem sistemom naj bi bila zajamčena tehnična
oz. materialna, kadrovska ter finančna podpora (MZ 2017, 2).
2.9.2 Sistem poročanja o VZ v Sloveniji
Ministrstvo za zdravje je leta 2002 uvedlo sistem sporočanja opozorilnih nevarnih dogodkov,
tj. sistem sporočanja napak, ki so povzročile najhujšo zdravstveno škodo za zdravje pacientov
(Kiauta idr. 2010, 10). Odziv je bil in še vedno ostaja pičel, saj je preveč izgovorov, kar naj bi
po mnenju Robide (2013, 4) kazalo na slabo organizacijsko kulturo ter posledično tudi
patološko vzdušje varnosti pacientov. Sistem deluje po načelu anonimnosti in zaupnosti
(Robida 2013a, 4). Predpisi za urejanje VZ v RS so pomanjkljivi. Največjo težavo
predstavljata zaupnost podatkov in informacij, ki jih izvajalec zdravstvene storitve poda ob
pojavitvi VZ, in nezaupanje v nekaznovalni sistem ob njegovi prijavi (Kiauta idr. 2010, 10).
Robida (2011a, 1) trenutni pristop varnosti pacientov v Sloveniji opiše kot zastarel, nevaren in
škodljiv. Prav tako meni, da je slovenski sistem poročanja preveč usmerjen na obtoževanje
posameznika, pri tem pa premalo poudarja oz. sploh ne poudarja učenja iz preteklih in
sedanjih VZ z namenom preprečevanja njihovega pojavljanja v prihodnosti (Robida 2013a,
15).
Zaradi stanja zakonodaje in splošnega mnenja javnosti, na katero močno vplivajo mediji, ni
presenetljivo, da je človeška napaka enačena s človeško krivdo, nenamerna napaka pa postane
kriminalno dejanje (Robida 2013a, iii).
Če ob VZ v Sloveniji posledic napake ni, ta ni obravnavana, kar pomeni zamujeno priložnost
za učenje in izboljšanje delovnega sistema ali procesa, v katerem je do napake prišlo. Do
sprememb ne more priti, saj napake niso analizirane, kar pomeni, da se ob ponovnem pojavu
napake v isti ustanovi ali drugje ponovno kaže s prstom na posamezne zdravstvene
strokovnjake. S tem se vzdržuje nevaren in nepravičen sistem (Robida 2011a, 4). Ministrstvo
za zdravje od ZU zahteva, da same analizirajo okoliščine, zaradi katerih je do napake prišlo,
in da ugotovijo vzroke v delovnem sistemu, ki so do napake privedli. Posameznik še vedno
odgovarja za svoja dejanja, ne more pa odgovarjati za nepopoln sistem poročanja v ustanovi,
v kateri dela (MZ 2014b).
Organizacijski sistem sporočanja o VZ v Sloveniji je močno pomanjkljiv. Za nacionalni
sistem sporočanja je odgovorno MZ, na lokalni ravni pa posamezni izvajalci zdravstvene
dejavnosti. Zanj še vedno nimamo zakonske podlage, posledično ni pravne zaščite
sporočevalcev, se pa spodbuja kulturo varnosti in pravičnosti. V nacionalni sistem lahko
sporočajo samo zdravstveni sodelavci iz bolnišnice posredno preko izvajalca zdravstvene
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dejavnosti, sporoča se anonimno. Pacienti in svojci nimajo možnosti sporočati v sistem. V
nacionalni sistem se iz bolnišnic lahko sporoča samo dogovorjene opozorilne nevarne
dogodke, in sicer nepričakovano smrt, večjo stalno izgubo telesne funkcije, samomor pacienta
znotraj zdravstvene ustanove, zamenjavo novorojenčka, sum kaznivega dejanja, kirurški
poseg na napačnem delu telesa ali na napačnem pacientu, hemolitično transfuzijsko reakcijo
po transfuziji krvi oz. krvnih produktov, ki niso v skladu z glavnimi krvnimi skupinami.
Sporočanje v sistem poteka s pomočjo pripravljenih obrazcev in klasičnim pošiljanjem po
pošti – priporočeno. MZ pripravlja pošiljanje odzivnih dopisov sporočevalcem v elektronske
nabiralnike. Za delovanje sistema poročanja ni namensko opredeljenih finančnih sredstev,
določen pa je nadzornik. Za vodenje nadaljnjega postopka v bolnišnicah je pristojna oz.
imenovana odgovorna oseba. Sporočevalec v postopku sodeluje. Za spremljanje sporočanja v
nacionalni sistem in odziv je imenovana oseba, zaposlena na MZ. Proces sporočanja v
nacionalni sistem vključuje sporočilo o dogodku v 48 urah, poročilo o analizi vzrokov in načrt
ukrepanja v času do 45 dni ter zaključno poročilo o realizaciji ukrepov v treh mesecih.
Ministrstvo za zdravje se z dopisom odzove v 15 dneh. Povratne informacije niso
zagotovljene, prav tako ni vzpostavljen sistem učenja. Vzpostavljen ni niti sistem preverjanja
uspešnosti (kazalniki), uspešnost varnostnih programov se ne preverja celovito, občasno so
organizirana srečanja na temo škodljivih dogodkov, pripravljena so bila gradiva in učbenik,
tema je vključena v dodiplomsko izobraževanje za zdravstvene delavce, ampak na različne
načine in v različnem obsegu (MZ 2017, 7).
V Sloveniji so določeni naslednji ukrepi, povezani s posodobitvijo sistema spremljanja ter
izvajanja ukrepov glede opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov: (1) Dvigniti
raven splošne ureditve sistema poročanja in učenja na podlagi opozorilnih nevarnih in drugih
škodljivih dogodkov z namenom vzpostavitve uspešnejšega delovanja sistema in omogočiti
razširitev skupine sporočevalcev v nacionalni sistem na vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.
(2) Dvigniti raven kulture varnosti in pravičnosti pri izvajalcih zdravstvenih storitev z
nadgrajevanjem znanja in veščin vodstva, zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter drugih
udeležencev. Prav tako sem sodi tudi dejanje ozaveščanja pacientov ter javnosti o
pomembnosti nekrivdnih obravnav, s čimer bi pridobili višje število sporočenih primerov, kar
bi posledično vodilo v izboljšanje uspešnosti varnostnih programov. (3) Podkrepiti sistem
poročanja s primerno ter dovolj zmogljivo IKT, ki bi temeljila na enotni vstopni točki za
sporočanje anonimnih informacij izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v nacionalni sistem, da bi
zagotovili razpoložljivost, kakovost in celovitost pridobljenih informacij, do katerih bi dostop
bil omejen. (4) Dvigniti raven kakovosti sporočanja, analiziranja vzrokov, načrtovanja
ukrepov ter izvajanje teh na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Prav tako je treba sistem
poročanja nadgraditi tako, da bosta vzpostavljeni zanesljiva struktura pridobivanja povratnih
informacij ter podpora izvajalcem z nacionalne ravni. (5) Določiti kazalnike za vrednotenje
doseganja uspeha sistema poročanja ter učenja na podlagi opozorilnih nevarnih in drugih
škodljivih dogodkov, s katerimi bi vrednotili uspešnost sistema (MZ 2017, 16).
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2.10 Izobraževanje in učenje iz VZ
Evropska komisija (2014, 13) navaja, da sta izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih
sodelavcev še vedno področji, pri katerih so države članice ugotovile potrebo po nadaljnjem
prizadevanju, saj priporočilo Sveta Evrope iz leta 2009 ni doseglo želenih učinkov. Tudi MZ
(2017, 7) ugotavlja, da sistem učenja v Sloveniji še vedno ni vzpostavljen. Svet EU (2009, 4)
navaja, da je potrebno nenehno strokovno izobraževanje sodelavcev v zdravstvu ter
usposabljanje na delovnem mestu. Weiss (2007, 85) trdi, da morajo biti v organizacijski
sistem poročanja vključeni mehanizmi za učenje novih zaposlenih, in sicer jih morajo učiti,
kako obravnavati napake, kako pomagati zaposlenim, da se z njimi soočijo, ter kako zmanjšati
njihovo pojavljanje. Po poročilu Sveta EU morajo države članice na ustrezni ravni spodbujati
multidisciplinarno izobraževanje o varnosti pacientov in usposabljanje vseh zdravstvenih
sodelavcev ter ustreznih vodilnih in administrativnih sodelavcev na področju zdravstvene
dejavnosti (Svet EU 2009, 4).
Velika večina zdravstvenih strokovnjakov navaja, da jih študij in praksa nista pripravila za
soočanje z napakami (May in Plews-Organ 2012, 452). Varnost pacientov je treba vključevati
v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev (Svet EU 2009, 4; LD
2005, 2). Izobraževanje študentov o poročanju o VZ je zelo pomembno zato, da razumejo
pomen in pomembnost poročanja do časa, ko nastopijo službo (Kalari idr. 2011, 131).
Pomemben proces za zdravstvene strokovnjake je učenje iz napak in udejanjanje ukrepov, kar
naj bi zagotovilo, da se napake ne bodo ponavljale (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 5;
Hajnrih 2008, 569; May in Plews-Organ 2012, 452). Prikrivanje neprijetnosti ne omogoča
konstruktivnega razreševanja problemov (Podhostnik 2013, 103). Po Frankel2 (v Weiss 2007,
85) so napake v zdravstvu odraz sramu in strahu, kar ne velja za letalstvo, kjer bo napaka
pilota razkrita vsem pilotom po svetu, saj se tako poveča varnost letenja. Odbor ministrov pri
Svetu Evrope ugotavlja, da se je kljub nastajanju napak pri vsakem človekovem delovanju
mogoče iz njih učiti in preprečevati njihovo ponavljanje. Navaja tudi, da si izvajalci
zdravstvene dejavnosti, ki so dosegli visoko raven varnosti, priznajo napake in se iz njih
učijo. Iz napak se je treba učiti ter v čim večji meri zmanjšati njihov učinek ter preprečiti
nastajanje VZ pri pacientih v prihodnje. To je mogoče doseči s proaktivnim obvladovanjem in
sistematičnim strukturiranjem varnih struktur ter postopkov (Svet Evrope, Odbor ministrov
2006, 3, 5).
Procesi zdravstvene oskrbe pacientov se izboljšujejo, če vodstvo ZU stalno zbira informacije
o nastalih napakah ali možnosti za pojav napak, opravi analizo in sprejema ukrepe za
preprečitev takšnih napak v vseh procesih ustanove (Hajnrih 2008, 569). John Henry
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Pfifferling3 (v Weiss 2007, 82) je podal predlog za zaposlitev takšnih učiteljev na zdravstveni
šoli, ki bi bili pripravljeni razkriti lastno napako pri delu in razložiti, kako so se z njo soočili,
vendar ideja ni zaživela zaradi nestrinjanja večine profesorjev (Weiss 2007, 82). Zelo
pomembno je, da je vpleteni strokovnjak vključen v raziskave, konference in usposabljanje
sodelavcev, s čimer bi zmanjšali nevarnost ponovitve dogodka (Seys idr. 2013, 686). Na
Danskem na podlagi poročil, povezanih z določeno napako, in letno objavljenih poročil
ustvarjajo spletne strani o VZ. Informacije iz poročil uporabijo tudi za razvijanje delovnih
standardov (Danish Society for Patient Safety 2005, 6).
Izidi zadnjih poročil iz ameriškega Inštituta za medicino in drugih virov so pokazali, da še
vedno prihaja do prevelikega števila napak, ki bi se jim lahko izognili (Cook idr. 2004).
Skorajšnje napake lahko predstavljajo premalo izkoriščen vir za učenje in izboljšave (Kaldjian
idr. 2008, 44; Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 9), saj je pogosto samo določen
zdravstveni sodelavec seznanjen z neželenim dogodkom, ki ni imel škodljivih posledic (Svet
Evrope, Odbor ministrov 2006, 9).
Dejavniki, ki so v pomoč pri preprečevanju ali omiljenju VZ, so pogovori o varnosti ter
varnostne vizite. Ti naj ne bi potekali z namenom iskanja krivcev, temveč iskanja razrešitev, s
katerimi bi izboljšali kakovost obravnave ter povečali varnost pacientov (Čelan Stropnik
2011, 36). Uvedba varnostnih vizit je prikazala številne pomanjkljivosti, ki drugače ne bi bile
odkrite in odpravljene (Kiauta idr. 2010, 10). Varnostne vizite so opredeljene kot proces, v
katerem vodstvo obišče OE in se pogovarja z osebjem, ki je v neposrednem stiku s pacienti.
Pri tem se pozanima o VZ, ki so oškodovali pacienta, osebje ali obiskovalce. Sprašuje pa tudi
o VZ, ki bi lahko bili škodljivi, ter o možnih težavah in razrešitvah (MZ 2006b, 19).
Leigh-Brown (2015, 17) opredeli smernice za obravnavo VZ na Škotskem, ki so naslednje:
(1) VZ je treba pregledati z uporabo najboljših praktičnih raziskovalnih tehnik in metodologij.
Metodologije naj bodo kratke, toda jasno naj izražajo poročilo pregleda. (2) Osebje, ki vodi
preglede VZ, mora biti usposobljeno po najnovejših smernicah in mora biti usposobljeno tudi
glede uporabe raziskovalnih orodij in metodologij, tehnik in analiz, vloge človeškega
dejavnika in pisanja poročil. (3) Ekipa pregleda mora biti multidisciplinarna in naj vključuje
profesionalca z izkušnjami, ki jih potrebujemo za pregledani dogodek. (4) Ekipa pregleda
mora biti ustrezno odstranjena iz dogodka, saj ne sme prihajati do navzkrižja interesov (pravih
ali zaznanih), da lahko podajo objektivno mnenje. (5) Vloge in odgovornosti posameznega
člana ekipe pregleda mora biti jasna, vključno z določitvijo glavnega pregledovalca, in mora
biti dokumentirana. (6) Posamezniki, ki so vpleteni v dogodek (na primer pacienti, darovalci,
svojci, oskrbovalci in osebje), morajo dejavno sodelovati in biti sproti obveščeni o vsem že
med samim pregledom. (7) Domet, obseg in časovni okvir pregleda mora biti soglasno sprejet
3
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na začetku procesa pregleda in dokumentiran v nalogah in pristojnostih. (8) Pregled naj bi
omogočil razumevanje, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, zakaj se je zgodilo in,
priporočeno, kateri sistemi ali procesi bi morali biti uporabljeni, da se ti dogodki ne bi več
dogajali. (9) Pregledi morajo zagotavljati kakovost, s čimer so robustni in prikazujejo uporabo
raziskovalnih metodologij.
Ključnega pomena je prejemanje povratnih informacij z osrednje ali regionalne ravni, saj tako
pride do izmenjave znanja o procesih tveganja. Med najbolj pomembne naloge spada
zagotavljanje povratnih informacij osebam, ki poročajo; te bi morale prejeti potrdilo o
prejemu poročila in biti obveščene o sprejetih ukrepih, s čimer bi spodbudili zdravstvene
delavce k poročanju o prihodnjih zapletih. Obstaja verjetnost, da bo izvajalec zdravstvenih
storitev, če ne bo seznanjen z možnimi sprejetimi ukrepi ali ne bo vedel, kje poročilo konča,
nehal poročati o zapletih kljub dejstvu, da je to obvezno (PSQCWG 2014, 6, 42).
Organizacijski sistem poročanja o napakah in povratne informacije bi morali biti sestavni del
zdravstva, kar bi po Pfifferlingu4 (v Weiss 2007, 85) omogočilo učenje drug od drugega.
Informacije o ukrepih v zvezi z VZ je nujno treba širiti, ker je ponovitve enakih napak na
raznih področjih zdravstvenega varstva treba preprečevati, saj izpostavljajo paciente
škodljivim posledicam ali tveganju zanje zaradi napak, ki jih je mogoče preprečiti (PSQCWG
2014, 14).
Anonimna poročila z informacijami bi morala biti redno objavljena, medtem ko bi morali
učenje močno širiti, saj bi tako podprli razvoj in spremljanje pobud za večjo varnost
pacientov; posledično bi tudi preprečili številne zaplete po EU (PSQCWG 2014, 5).
2.11 Druga žrtev VZ
Ukvarjanje s škodljivimi dogodki ne sme privesti do pozabe »sekundarnih žrtev« škodljivih
dogodkov (Seys idr. 2013, 686). Posledice napak čutijo tudi zdravniki in celotno zdravstveno
osebje (Weiss 2007, 82; Seys idr. 2013, 678). Raziskave so pokazale, da morajo tisti, ki so
vpleteni v škodljivi dogodek, to prenašati v tišini, sramu in pogosto v izolaciji kljub povečani
ozaveščenosti o stresu, s katerim se soočajo skupaj s svojimi kolegi (Seys idr. 2013, 678;
Parker 2009, 220; May in Plews-Organ 2012, 451).
Vpletene nemirna vest ob napaki, ki so jo storili in z njo prizadeli pacienta, spremlja še dolgo
zatem, tudi če niso neposredno odgovorni zanjo (Weiss 2007, 82). Tudi Seys idr. (2013, 678)
navajajo, da zdravstveni strokovnjak, ki se mu je pripetila napaka, trpi zaradi psihičnih travm
tako v osebnem kot profesionalnem življenju. Corrigan idr. (1999, 19) pa navajajo, da
4
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zdravstveni strokovnjaki to plačujejo z izgubo morale in frustracijo, ker niso bili zmožni
zagotoviti najboljše možne oskrbe.
Če želimo izboljšati kulturo varnosti, moramo znati poskrbeti tudi za drugo žrtev VZ, tj.
zdravstvenega strokovnjaka (Seys idr. 2013, 686). Če smo pravi zdravstveni strokovnjaki,
bomo razumeli in sprejeli, da se napake dogajajo tudi najboljšim (Paparella 2011, 265). Druga
žrtev si zato ne zasluži kaznovanja, temveč sočutja polno podporo. Ko bomo sposobni takšne
reakcije, bomo naredili prvi pravi korak k preprečevanju napak in skrbi za paciente.
Zdravstvenemu osebju je treba omogočiti podporo in priložnost, da se nauči ravnati z
občutkom krivde, saj ne sme postati naslednja žrtev VZ (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006,
12). Zdravstveni strokovnjaki, ki so bili udeleženi v VZ, potrebujejo pomoč pri izgubi
občutka krivde za napako (Weiss 2007, 82). Podhostnik (2013, 100) opisuje načine, ki lahko
pripomorejo k razbremenitvi ob storjeni napaki, in sicer morajo osebe v takšnem primeru
ohraniti pozitivno mišljenje, ostati morajo zbrani in pripravljeni na vse, ostati spontani in brez
strahu. Prav tako ne smejo obsojati sodelavcev, saj se lahko podobno zgodi tudi njim. Morajo
jih spoštovati in jim pomagati prebroditi psihične stiske. Ne smejo podcenjevati strojenih
napak in se jeziti zaradi njih, temveč jih morajo priznati z dvignjeno glavo, pri tem pa morajo
ohraniti zdravo mero humorja brez priokusa cinizma.
Za zdravstvenega strokovnjaka, ki je bil vpleten v VZ, je pomembno, da njegova čustva ob
VZ ne bodo zanemarjena oziroma spregledana. Zdravstveni strokovnjak v primeru VZ
potrebuje čustveno podporo (May in Plews-Organ 2012, 452; Gallagher idr. 2003, 1001).
Vpleteni se bo osebno veliko laže sprijaznil s storjeno napako, če bo o njej in o svojih
občutkih sramu ter krivde lahko govoril s kolegi (Petronio idr. 2013, 78). Avtorici (May in
Plews-Organ 2012, 449) ugotavljata, da je možnost odprtega komuniciranja s kolegi,
medicinskim timom, pacienti in njihovimi družinami ter mentorji prvi korak, da zdravstveni
strokovnjak sprejme dogodek oz. napako, ki jo je storil. Raziskava ugotavlja, da je v primeru
odkrite napake dobrodejen pogovor nujen, če želimo spodbuditi čustveno okrevanje
zdravstvenih strokovnjakov in varnejše zdravstvo (May in Plews-Organ 2012, 453). Poštenost
in ponižnost sta vrlini, ki sta ključnega pomena za premagovanje duševnega trpljenja
zdravstvenega strokovnjaka, ki se mu je pripetila napaka v praksi (Crigger 2004, 575).
Richard Frankel5 (v Weiss 2007, 82) trdi, da si vpleteni velikokrat postavljajo vprašanje, kaj
bi lahko storili drugače, da do napake ne bi prišlo. Napaka vzbudi v osebi številna čustva, kot
so obžalovanje, kesanje, občutek krivde, izgubo nadzora, željo po razveljavitvi dejanja,
izgubo občutka lastne vrednosti ipd. (Hare 1991 in Zeelenberg 1999, v Crigger 2005, 14).
Obžalovanje je definirano kot negativno, kognitivno utemeljeno čustvo, ki ga doživljamo pri
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realizaciji ali predstavljanju, da bi bila naša trenutna situacija boljša, če bi ravnali drugače
(Zeelenberg 1999, 325).
2.12 Stroški VZ
Veliko težavo za javno zdravstvo in veliko ekonomsko obremenitev za omejene zdravstvene
vire predstavlja nizka varnost pacientov, pri čemer bi velik del VZ lahko preprečili tako v
bolnišnicah kot v primarnem zdravstvu, saj je večino mogoče razložiti s sistemskimi vzroki
(Svet EU 2009, 4). VZ v zdravstveni oskrbi povzročajo visoke finančne stroške (Thomas idr.
1999, 255; WHPA 2002). Približno polovica izdatkov se neposredno porabi za kritje stroškov
VZ, ki bi jih bilo moč preprečiti. Nacionalne stroške preprečljivih VZ v zdravstveni oskrbi v
ZDA, vključujoč tudi izgubljeni dohodek, invalidnost in zdravstvene stroške, ocenjujejo na
vrednost med 17.000 milijonov in 29.000 milijonov USD letno. NHS (National Health
Service) v Veliki Britaniji ocenjuje stroške za kritje podaljšanega bivanja v bolnišnici zaradi
VZ na dve milijardi funtov letno (WHPA 2002). Raziskava, ki je potekala v Utahu in
Koloradu, ugotavlja, da skupni stroški VZ znašajo 666.889 milijonov dolarjev (Thomas idr.
1999, 255). Ocenjena vrednost VZ v Evropski uniji je leta 2014 znašala 21 milijard evrov, kar
znaša 1,5 % izdatkov za zdravstvo (Zsifkovits idr. 2016).
Avtorji navajajo, da najvišje stroške v zvezi z VZ povzročajo kirurški zapleti, neželeni učinki
zdravil, zapoznele ali napačne diagnoze in terapije (Thomas idr. 1999, 255). Napake so drage
tudi v smislu izgube zaupanja pacientov in zdravstvenih strokovnjakov v zdravstveni sistem.
Tudi družba krije stroške napak, in sicer z izgubljeno produktivnostjo delavcev, zmanjšano
prisotnostjo otrok v šolah in nižjo stopnjo zdravstvenega stanja populacije (Corrigan idr.
1999, 19).
Dolenc (1998, 28) v svojem delu navaja, da je škoda, ki je posledica napake, povezana s
stroški nadaljnje zdravstvene oskrbe, s čimer je dodatno obremenjen državni proračun.
Podobno ugotavljata tudi Simčič (2010, 9) ter Svet o varnosti pacientov (Svet EU 2009), in
sicer, da nizka varnost pacientov pomeni ogromno težavo za javno zdravstvo in je hkrati
ogromno ekonomsko breme.

2.13 Pregled dosedanjih raziskav o VZ v zdravstveni dejavnosti
V nadaljevanju smo izdelali preglednico s prikazom dosedanjih domačih in tujih raziskav o
VZ, ki smo jih zasledili. Osredotočili smo se na rezultate, ki so povezani s temeljnimi
nalogami managementa. Najprej smo predstavili domače raziskave, ki si sledijo po letu
nastanka od starejše proti novejši, sledijo tuje raziskave po enakem zaporedju.
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Preglednica 1: Pregled dosedanjih domačih in tujih raziskav o VZ
Avtorji/država

Tema, kvalitativna/kvantitativna, št. anketiranih/intervjujev
ključne ugotovitve

Lorber 2011, 37 in
41.

Kakovost in varnost, kvantitativna, štiri bolnišnice, 509 anketiranih vodij in
zaposlenih v ZN.

Zbornik predavanj,
37–43.

Ugotovljena je bila statistična pomembnost vpliva timskega dela na varnost
in kakovost ZN. Motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih sta ključna
dejavnika za zagotavljanje varnosti in kakovosti. Vodje so zagotavljanje
varnosti in kakovosti ZN na oddelku ocenili višje, kot so to storili ostali
zaposleni.

Slovenija

Robida 2011b, 13.
Zbornik
prispevkov, 13–18.
Slovenija

Varnostna kultura, VZ, kvantitativna, tri bolnišnice / ni podatka o št.
vključenih (56 % odzivnost), vključeni vsi zaposleni, ki imajo posreden ali
neposreden stik s pacientom.
V nobeni bolnišnici ni bila ugotovljena zadovoljiva varnostna kultura.
Potrebne so izboljšave, še posebej na področjih nekaznovalnega odziva na
VZ, pri podpori vrhnjega vodstva in pri timskem delu med bolnišničnimi
enotami.

Robida 2011c, 129
in 133.

Varnostna kultura, kvantitativna, tri bolnišnice, vsi zdravstveni delavci in
sodelavci, razdeljenih 1745 vprašalnikov.

Zbornik
prispevkov, 129–
137.

Razlike v rezultatih med medicinskimi sestrami in drugimi anketiranci kažejo
na statistično in praktično pomembno razliko (medicinske sestre ocenjujejo
bolj pozitivno) pri zagotavljanju povratnih informacij o VZ, odprtosti
komuniciranja ter pri zagotavljanju podpore vrhnjega vodstva in pri timskem
delu v bolnišničnih enotah. Medicinske sestre so sporočile več VZ kot drugi.

Slovenija
Kramar 2011, 26.
Zbornik
prispevkov, 26–32.

Varnostna kultura, kvantitativna, ena bolnišnica, 460 anketiranih
zdravstvenih strokovnjakov.

Slovenija

Ugotovljeno je, da so kot dobra zaznana naslednja področja: področje učeče
se organizacije, timskega dela, pogostost poročanja, odprtost pri
komuniciranju. Slabše so ocenjena področja, ki se nanašajo na povratne
informacije o VZ, nekaznovalni odziv na VZ in spodbujanje poročanja o VZ.

Skela Savič in
Robida 2012, 9.

Kakovost in varnost, kvantitativna raziskava, osem bolnišnic, 897 anketiranih
vodij, zdravnikov, zaposlenih na področju ZN.

Obzornik
zdravstvene nege
46 (1): 9–35.

35,4 % jih meni, da se VZ pri njih ne dogajajo, v 37,5 % jih navaja, da so
vključeni v dejavnosti s področja managementa tveganj, v 40 % menijo, da
stalno sodelujejo pri izboljševanju kakovosti. Vodje so področje
obvladovanja tveganj in nenehnega izboljševanja kakovosti ocenili bolje kot
zaposleni.

Slovenija
Robida 2013b, 648
in 650.

Varnostna kultura, kvantitativna raziskava, deset bolnišnic, 2932 anketiranih
zaposlenih z neposrednim ali posrednim stikom s pacientom.

Zdravniški vestnik
82 (19): 648–660.

Nobeno področje ni doseglo dobre ravni varnosti pacientov. Posebno slabo je
bilo ocenjeno področje nekaznovalnega odziva na VZ in pri pogostosti
sporočanja o VZ. Slabo je ocenjena tudi podpora vodstva na najvišji ravni,
osebje ne zaznava resnične zavzetosti in praktične podpore vodstva za
izboljšanje varnosti pacientov. Tudi timsko delo med bolnišničnimi enotami
je ocenjeno kot slabo.

Slovenija

Se nadaljuje
60

Preglednica 1 – nadaljevanje
Avtorji/država

Tema, kvalitativna/kvantitativna, št. anketiranih/intervjujev
ključne ugotovitve

Podhostnik 2013,
101–103.

Varnostni zapleti – poročanje, kvantitativna raziskava, 91 študentov
zdravstvene nege.

Zbornik
prispevkov, 98–
104.
Slovenija

63,3 % anketiranim se je VZ že zgodil. Največ jih je ob tem navedlo občutek
krivde in sramu. Kar 44 % anketiranih ob zaznanem oz. storjenem VZ ni
naredilo ničesar. Samo 22 % jih je na VZ opozorilo, če so ga opazili pri
drugih, 4,4 % jih je o VZ poročalo mentorju.

Kramar 2014, i in
40.

Varnostna kultura, kvantitativna raziskava, ena bolnišnica, 380 zdravstvenih
strokovnjakov s posrednim ali neposrednim stikom s pacientom.

Mag. delo.

Statistično pomembne razlike so ugotovljene pri skupni oceni pozitivnih
odgovorov glede kulture varnosti, in sicer se je ocena s 53,9 % v letu 2010
zvišala na 63,7 % v letu 2013. Statistično pomembne razlike so ugotovljene
tudi pri podpori vodstva oddelka, povratni informaciji o napakah, timskem
delu med bolnišničnimi oddelki, nekaznovalnem odzivu na napake ter
ustreznosti števila in kompetentnosti zaposlenih.

Slovenija

Hotujec 2014, 31–
59.

Varnostni zapleti – poročanje, kvantitativna raziskava, ena bolnišnica, 165
anketiranih zdravstvenih strokovnjakov.

Mag. delo.
Slovenija

Rezultati raziskave so pokazali, da na varno vedenje zdravstvenega osebja oz.
na prijavo o VZ vplivajo njihova osebna pripravljenost na varno vedenje,
subjektivne norme, ki se izražajo kot pričakovanja vodstva, ter samonadzor
posameznika nad lastnim vedenjem.

Birk, Pađen in
Markič 2016, 714.

Varnostna kultura, varnostni zapleti, kvantitativna, ena bolnišnica, 235
anketiranih zdravstvenih strokovnjakov.

Vojnosanitetski
pregled 73 (8):
714–722.

Varnostna kultura vpliva na število poročanj o VZ vodstvu kliničnega
oddelka, in sicer z organizacijskega vidika. Komuniciranje med sodelavci in
nadrejeni ne vpliva na število poročanj o VZ. Vodstvu bolnišnice poročajo v
2,2-krat manj primerih kot vodstvu oddelka.

Slovenija
Zupančič idr. 2017,
398 in 403.
Zbornik
prispevkov, 398–
407.
Slovenija

Sistem poročanja o VZ, kvantitativna, 58 anketirancev (bolnišnice, drugi
izvajalci zdravstvene dejavnosti, zbornice in strokovna združenja, zastopniki
pacientovih pravic in pacientov).
Anketiranci so kakovost in varnost zdravstvene obravnave ocenili s
povprečno oceno od 2,5 do 3,33, sistem spremljanja VZ pa od 2,00 do 3,57
na lestvici od 1 do 5. Anketiranci menijo, da se na MZ iz bolnišnic sporoča
samo od 20–40 % obveznih VZ, da notranji sistem še ni dobro definiran, da
je premalo pozornosti usmerjene na preprečevanje VZ in na razvoj varnostne
kulture (s poudarkom na vodstvu ustanove), da ni pravnih in drugih
dokumentov, da je potrebno izboljšati obstoječi obrazec, zagotoviti enotno
IKT, ustrezen časovni in vsebinski odziv ob VZ (prepozna seznanitev
vodstva z VZ, odziv na VZ z zamudo) in da je potrebna izboljšava analize
vzrokov.
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Pušnik, Tomažič in
Dobnik 2017, 417
in 423.

Poročanje o VZ, kvantitativna, ena bolnišnica, 152 anketiranih, zaposleni v
zdravstveni in babiški negi.

Zbornik
prispevkov, 417–
428.
Slovenija

Thomas idr. 2000,
261.
Medical Care 38
(3): 261–271.
ZDA

Ugotovitve, ocenjene na šeststopenjski lestvici s 3 ali več o vzrokih za
neporočanje napak, so naslednje: bojijo se poročati o napaki, ker se preveč
osredotočajo na posameznika namesto na iskanje sistemskih vzrokov, strah
jih je odziva in obtoževanja pacientov in svojcev - bojijo se njihovih obtožb,
izpostavijo problem zamudnosti poročila, bojijo se posledic poročanja in
reakcije zdravnika ob sporočeni napaki. Neustrezen odnos nadzornih
medicinskih sester je ocenjen s povprečno oceno 2,7.
Varnostni zapleti, kvantitativna, 15000 pregledanih odpustov iz bolnišnic.
VZ so se pojavili pri 2,9±0,2 % (povprečje±SD) primerih. Smrt se je pojavila
pri 6,6±1,2 % VZ in pri 8,8±2,5 % VZ iz malomarnosti. Operativni VZ
sestavljajo 44,9 % vseh VZ. Z zdravili povezani VZ so bili najpogostejši
vzrok neoperativnih VZ. Večina VZ je bila pripisana kirurgom (46,1 %) in
internistom (23,2 %). Avtorji ugotavljajo, da so bili pojavnost in vrste VZ v
Utahu in Koloradu v letu 1992 podobni tistim v New Yorku leta 1984.

Lawton in Parker
2002, 15–17.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 315 anketirancev, zdravniki, medicinske
sestre in babice.

Qual Saf Health
Care 11 (1): 15–18.

Ugotovitve kažejo, da zdravstveni delavci, zlasti zdravniki, neradi poročajo o
VZ nadrejenemu. Rezultati kažejo, da bodo zdravstveni delavci najverjetneje
o VZ poročali kolegu.

Velika Britanija

Gallagher idr. 2003, Poročanje o VZ, kvalitativna, 52 pacientov, 46 zdravnikov.
1001.
Ugotavljajo, da želijo pacienti razkritje vseh škodljivih napak, vključno s
JAMA 289 (8):
pojasnilom, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kako bodo ublažili
1001–1007.
posledice in kako bodo napako v prihodnje preprečili. Tudi zdravniki se
strinjajo, da morajo napako razkriti pacientu, vendar pri tem zelo previdno
ZDA
izbirajo besede. Napako zdravniki največkrat razkrijejo/predstavijo pacientu
kot neželen dogodek in ne kot napako, saj se zanjo bojijo opravičiti zaradi
strahu, da bi to lahko bilo priznanje, da so nekaj naredili narobe. Posledično
bi to lahko vodilo v pravno odgovornost.
Jeffe idr. 2004, 471. Poročanje o VZ, kvalitativna, devet fokusnih skupin, medicinske sestre,
Jt Comm J Qual Saf zdravniki, vodje zdravstvene nege iz bolnišnic.
30 (9): 471–479.
ZDA

Ugotavljajo, da so vsi vedeli, da je treba poročati o resnih VZ; bilo je veliko
negotovosti glede poročanja o manj resnih VZ in skorajšnjih VZ. Medicinske
sestre so bolje vedele, kako poročati o VZ, kot zdravniki. Vsi so navedli ovire
za poročanje (strah pred maščevanjem, pomanjkanje zaupnosti, časa,
povratnih informacij). Nekateri zdravniki so dvomili o prednostih poročanja.
Večina se je strinjala, da poročanje spreminja prakso in politiko za
spodbujanje varnosti pacientov.
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Brennan idr. 2004,
145.

Varnostni zapleti, kvantitativna, 30121 pregledanih zdravstvenih
dokumentacij iz bolnišnic.

Qual Saf Health
Care 13 (2): 145–
152.
ZDA

Ugotavljajo, da se je VZ pojavil pri 3,7 % hospitaliziranih pacientih, od tega
so 27,6 % dogodkov pripisali malomarnosti. V 70,5 % dogodkov je prišlo do
začasne invalidnosti, ki je trajala manj kot šest mesecev, v 2,6 % je bila
invalidnost trajna in v 13,6 % je dogodek vodil v smrt.

Cook idr. 2004, 32
in 35–36.

Varnostni zapleti, raziskava mešanih pristopov, 29 bolnišnic, zdravniki,
medicinske sestre, administratorji, farmacevti in drugi zdravstveni delavci.

American Journal
of Nursing 104 (6):
32–43.

Na splošno so ocene udeležencev o svojih odnosih do napak in o odnosih
njihovih institucij do napak bolj ugodne kot neugodne. Ugotavljajo, da se
vključeni ne strinjajo o tem, kaj sestavlja napako oz. o katerih je treba
poročati. 64 % bi jih napako razkrilo pacientu. Večina navaja, da niso
kaznovani, razen medicinskih sester, ki si ne upajo poročati o napakah
zdravnikov, ker so bile pogosto utišane in niso dobile podpore uprave
bolnišnice. Večina je navedla, da želi biti s storjenimi napakami seznanjena
zaradi učenja, in večina navaja, da ne izgubi spoštovanja do sodelavcev, če
poročajo o lastni napaki.

ZDA

Waring 2005, 1927.

Poročanje o VZ, kvalitativna, 42 intervjujev z zdravniki in managementom.

Soc Sci Med 60 (9):
1927–1935.

Ugotavljajo, da jih od poročanja odvrača strah pred krivdo in strah pred
poročanjem, neizogibnost napak in namen poročanja (kaj bodo imeli od
tega), preobsežna birokracija in neprimeren odziv vodstva, ki ne razume dela
zdravnikov.

Velika Britanija
Karsh idr. 2006,
284–288.

Poročanje o VZ, kvalitativna, 16 zdravnikov, medicinskih sester in
zdravniških pomočnikov.

Applied
Ergonomics 37 (3):
283–295.

Ugotovitve kažejo, da je potrebna vsestranska izboljšava sistema za
poročanje, da je potrebna povratna informacija, obvezen sistem poročanja in
ne prostovoljen, finančne spodbude niso primerne, potrebna pravna zaščita,
potrebno nezamudno poročilo (od 2–5 min), potreben »pluralističen« sistem
za poročanje (preko interneta, telefona, fizičnega obrazca), pojavlja se
vprašanje zaupnosti sistema in organizacijski ter institucionalni problemi
poročanja (pomanjkanje spodbujanja poročanja, pomoči pri poročanju),
poročanje mora biti del izobraževanja, potrebna so navodila in strokovnjaki
za analizo VZ.

ZDA

Kaldjian idr. 2008,
40–44.
Arch Intern Med
168 (1): 41–46.
ZDA

Poročanje o VZ, kvantitativna, trije medicinski centri, 338 zdravnikov.
Večina (84,3 %) se je strinjala, da poročanje o napakah izboljša kakovost
oskrbe. Ugotovljeno je, da je pripravljenost za poročanje pozitivno povezana
s prepričanjem, da poročanje izboljšuje kakovost oskrbe, poznavanje
poročanja o napakah in vero v odpuščanje. Večina zdravnikov je nagnjenih k
poročanju o škodljivih hipotetičnih napakah, a je le manjšina dejansko javila
napako. Nekateri menijo, da poročanje ni vredno njihovega časa, 47,9 % bi
jih poročalo, če bi prejeli povratno informacijo, 57,7 % jih skrbi poklicna
disciplina v primeru poročanja. Le 54,8 % jih je vedelo, kako naj poročajo o
napakah.
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Wu idr. 2008, 123–
127.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 144 bolnišnic, zdravniki, medicinske sestre,
medicinski tehniki, farmacevti in zdravstveni administratorji.

International
Journal for Quality
in Health Care 20
(2): 123–129.

Rezultati so pokazali, da so zaznana uporabnost, enostavnost uporabe,
subjektivna norma in zaupanje pomembno vplivali na namero strokovnjakov
za uporabo sistema. Med njimi je bila najbolj vplivna subjektivna norma. Pri
subjektivni normi gre za stopnjo, do katere posameznik verjame, da bi moral
uporabljati sistem glede na mnenje oseb, ki so mu blizu.

Tajvan
Benn idr. 2009, 11.
Qual Saf Health
Care 18 (1): 11–21.
Velika Britanija

Poročanje o VZ, varnost pacientov, kvalitativna, 19 intervjujev strokovnjakov
za varnostne povratne informacije iz različnih panog.
Ugotovili so, da vidne povratne informacije izboljšajo in motivirajo
zaposlene za poročanje o VZ. Pri povratni informaciji so pomembni vloga
vodstva, verodostojnost in vsebina informacij, učinkoviti komunikacijski
kanali širjenja, sposobnost hitrega ukrepanja ter potreba po povratnih
informacijah na vseh ravneh organizacije.

Sax idr. 2009,
1133.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 857 zdravnikov, medicinskih sester, pomožno
osebje v operacijski dvorani.

Arch Surg 144 (12):
1133–1137.

Od leta 2003 so se udeleženci usposabljali na desetih tečajih. Predoperativna
uporaba kontrolnega seznama za preprečevanje napak se je povečala (75 %
leta 2003, 86 % leta 2004, 94 % leta 2005, 98 % leta 2006, 100 % leta 2007).
Količina samoiniciativnih poročil se je povečala s 709 na četrtletje leta 2002
na 1481 na četrtletje leta 2008.

ZDA

Armellino, Quinn
Griffin in
Fitzpatrick 2010,
796 in 800.
Journal of Nursing
Management 18
(7): 796–803.
ZDA

Varnostna kultura, poročanje VZ, kvantitativna, 257 medicinskih sester.
Rezultati kažejo, da je 15 anketirancev (19,74 %) varnost pacientov ocenilo z
najvišjo oceno (A); 50 % anketirancev (n = 38) je ocenilo varnost z drugo
najvišjo oceno (B). Večina (62,5 %) ni poročala o dogodku, ki bi skoraj
povzročil ali je povzročil napako v zadnjih 12 mesecih; 30 vprašanih
(37,5 %) je poročalo o od 1 do 7 dogodkih, 31,25 % pa o manj kot treh
dogodkih. Povezave med strukturnimi izboljšavami in kulturo varnosti
pacientov so zelo močne. Več kot je strukturnih izboljšav, boljša je tudi
percepcija medicinskih sester o kulturi varnosti pacientov.

Sari, Doshmangir
Varnostni zapleti, sistematičen pregled literature, pregled 27 raziskav.
in Sheldon 2010, 1–
Ugotovljeno je, da so operativni VZ pogostejši in manj predvidljivi, medtem
10.
ko so diagnostični laže predvidljivi in redkejši. Prepričljivi VZ so bili v
Iranian J Publ
večini povezani z več dejavniki, največkrat s pomanjkljivostjo v sistemu
Health 39 (3): 1–
(tehnične in kognitivne napake, pomanjkanje izkušenj, nezadostno
15.
komuniciranje in neustrezen nadzor mlajšega osebja). Večina teh dogodkov
je vezanih na individualno človeško napako, pomemben del teh je povzročil
Različne
resno škodo pacientom. Okvara opreme je bila vključena v majhen delež VZ
in je redko povzročila škodo pacientu. Delež v sistem sporočenih napak se je
zelo razlikoval, od 3 % do 85 %, odvisno od uporabljenih metod zbiranja in
razvrščanja.
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Moumtzoglou
2010, 542 in 545.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 14 bolnišnic, 214 anketirancev, medicinske
sestre.

Journal of Nursing
Management 18
(5): 542–547.
Grčija

Rezultati kažejo, da medicinske sestre odvrača od poročanja strah pred
prijavo, ker se bojijo, da bi poročilo prišlo v neprave roke, tudi v medije;
bojijo se izgube licence, navajajo težave pri ravnanju s tovrstnimi dogodki,
pomanjkanje zaupanja pri razkritju VZ in pritožbe pacientov.

Kim idr. 2010, 166.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 265 managerjev za področje tveganj.

Healthcare
Informatics
Research 16
(3):166–176.

Ugotavljajo, da 85 % bolnišnic zbira podatke o VZ. 75 % bolnišnic
posameznikom ne dovoli poročati o dogodkih anonimno, samo 54 %
bolnišnic pa ima program, ki upravlja vse dejavnosti, povezane z varnostjo
pacientov. Najpogostejši razlog opustitve poročanja o VZ je strah
posameznika, da bo vključen v preiskavo, in strah pred posledično škodo, ki
lahko iz nje izhaja. 85 % bolnišnic izdeluje poročila o VZ, vendar 68 %
bolnišnic ne deli poročil med vsemi znotraj bolnišnice.

Južna Koreja

Breathnach idr.
2011, 43 in 45.
Clinical Risk 17
(2): 43–9.
Irska

Martowirono idr.
2012, 76.
J Eval Clin Pract
18 (1): 76–81.
Nizozemska

Waters idr. 2012,
811.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 42,094 poročil o VZ.
Ugotavljajo, da se je večina VZ pojavila v ortopediji in splošni kirurgiji
(73 %), najpogostejši poročani zapleti pa so bili spodrsljaji, spotiki in padci.
Največ VZ beležijo v oktobru pred 13.00 uro. Zdravniki so poročali le o 4 %
zapletov. Največ zapletov (50 %) se je navezovalo na perioperativno obdobje
oz. na perioperativne posege. Avtorji ugotavljajo tudi, da rutinske operacije
in posegi, ki se izvajajo v dopoldanskem času, predstavljajo veliko tveganje
za poškodbo pacienta.
Poročanje o VZ, kvalitativna, tri fokusne skupine, skupno 22 zdravnikov.
Ugotavljajo, da zdravniki ne poročajo o vseh VZ zaradi negativnega odnosa
do poročanja o VZ, ker občutijo nestimulativno kulturo, in zaradi
pomanjkanja možnosti za poročanje. Udeleženci predlagajo možnost
anonimnega poročanja, zagotavljanje povratnih informacij, ustvarjanje
primerne kulture za poročanje, poenostavitev postopka poročanja,
razjasnitev, kaj in kako poročati in spodbujanje k poročanju.
Poročanje o VZ, kvalitativna, 16 medicinskih sester.

Kanada

Ugotovili so, da poročanje zavirajo: strah pred sodnimi spori, težko določljivi
VZ, pomanjkanje časa, utrujenost, neustrezno orodje za poročanje in
neprimerna kultura. Olajševalni dejavniki za poročanje so: priložnost za
učenje, izboljšanje prakse, poklicna odgovornost.

Farley idr. 2012,
70–74.

Poročanje o VZ, kvantitativna, 1200 bolnišnic, 1652 odgovornih za
obvladovaje tveganj v bolnišnicah.

BMJ Qual Saf 21
(1): 70–77.

Skoraj vse bolnišnice so poročale, da imajo vzpostavljen centraliziran sistem
poročanja o VZ. Bolnišnice niso učinkovito implementirale ključnih sestavin
sistemov poročanja. Rezultati so se med leti 2005 in 2009 nekoliko izboljšali
pri podpornem okolju in vrstah poklicnih profilov, ki poročajo. Niso pa
ugotovili izboljšanja pri pravočasnem posredovanju poročil in pri razpravah s
ključnimi enotami oz. odbori.

Int J Nurs Stud 49
(7): 811–821.

ZDA
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Anderson idr. 2013,
141.

Poročanje o VZ, kvalitativna, dve bolnišnici, 62 zdravstvenih delavcev z
izkušnjami poročanja in analiziranja VZ.

Int J Qual Health
Care 25 (2): 141–
150.

Ugotavljajo, da poročila o VZ pozitivno vplivajo na varnost, ne le zaradi
sprememb v postopkih oskrbe, temveč tudi zaradi spreminjanja odnosa in
znanja osebja.

Velika Britanija
Shu idr. 2013, 262.
American Journal
of Medical Quality
29 (3): 262–263.
Kitajska

Poorolajal, Rezaie
in Aghighi 2015,
97.
Int J Prev Med 6
(1): 97.
Iran

Poročanje o VZ, kvantitativna, 13 bolnišnic, 793 zdravnikov, medicinskih
sester.
Pozitivne stopnje odzivov bolnišnične ankete o kulturi varnosti pacientov so
se gibale med 23,6 in 89,7 %. Od 47,8 do 75,6 % medicinskih sester je
ocenilo, da so se VZ zgodili. Več kot polovica o dogodkih ni poročala v
bolnišnični sistem poročanja. Po nadzoru vseh dejavnikov, ki so bili povezani
z medicinskimi sestrami, je višji rezultat pri »izboljševanju organizacijskega
kontinuiranega učenja« bistveno povezan z zmanjšanjem preležanin, fizičnim
oviranjem pacienta in pritožbami. Višja povprečna ocena pogostosti
poročanja o VZ je bila bistveno povezana z zniževanjem pojavljanja napak in
preležanin.
Poročanje o VZ, kvantitativna, 5 bolnišnic, 348 zdravnikov, medicinskih
sester, babic, radioloških inženirjev, laboratorijskih tehnikov.
Rezultati kažejo, da je 50,26 % oseb zakrivilo napake, vendar o njih ni
poročalo. Glavni razlogi, navedeni za nezadostno poročanje, so bili
pomanjkanje učinkovitega sistema poročanja napak (60 %), ni ustreznega
obrazca za poročanje (51,8 %), pomanjkanje podpore sodelavcev osebi, ki je
storila napako (56 %), in pomanjkanje razumevanja osebja o pomembnosti
poročanja o napaki (62,9 %).

Mitchell idr. 2016,
92.

Poročanje o VZ, kvalitativna, 11 intervjujev z vodilnimi mednarodnimi
organi za varnost pacientov.

BMJ Qual Saf 25
(2): 92–99.
ZDA

Ugotavljajo, da poročanje o VZ ni doseglo svojega potenciala zaradi: slabe
obdelave poročil o VZ, neustreznega angažiranja zdravnikov, nezadostnega
naknadnega opaznega ukrepanja, neustreznega financiranja in neustrezne
institucionalne podpore sistemu poročanja ter neustrezne uporabe razvijajoče
se informacijske zdravstvene tehnologije.

Stergiopoulos idr.
2016, 1117.

Poročanje o VZ, raziskava mešanih pristopov, 11 intervjujev z vodilnimi, 123
anket zdravniki, medicinske sestre, farmacevti in drugi.

Drug Safety 39
(11): 1117–1127.

Ugotovitve kažejo, da se ključni dejavniki, ki prispevajo k premajhnemu
poročanju o VZ, nanašajo na težave pri določanju vzroka za VZ,
pomanjkanje časa, slabo vključenost sistemov poročanja in negotovost glede
postopkov poročanja.

ZDA
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Carlfjord idr. 2018,
113.

Poročanje o VZ, kvalitativna, tri bolnišnice, devet vodij oddelkov in dve
fokusni skupini s koordinatorji za poročanje o VZ.

MC Health Services Iz podatkov so identificirali dve glavni temi: »poročanje o VZ mora ostati« in
Research 18 (1):
»preostali izzivi pri poročanju VZ«, ki vključujejo potrebo po ukrepanju,
113.
učenju, nenehnem izboljševanju kulture, razvoju sistema poročanja in
pravilno uporabo sistema.
Švedska
McFarland in
Doucette 2018,
285.
Journal of Nursing
Care Quality 33
(3): 285–290.

Poročanje VZ, kvantitativna, ena bolnišnica, 102 medicinske sestre.
Z raziskavo so preverjali, ali izobraževanje vpliva na poročanje o VZ.
Rezultati kažejo pozitiven vpliv izobraževanja na poročanje o VZ in prav
tako podpirajo potrebo po ustvarjanju visoke kulture zanesljivosti v primeru
poročanja.

ZDA
Mandeep idr. 2019,
73.
JACR 16 (1): 73–
78.
ZDA

Poročanje o VZ, kvantitativna, dve bolnišnici, 46660 obravnav pacientov.
Ugotavljali so, kako uvedba mesečnih sestankov zdravnikov o pregledu
skladnosti obolevnosti in umrljivosti vpliva na poročanje o VZ. Avtorji z
raziskavo ugotavljajo, da se je delež poročil od leta 2011 do 2015 povečal za
okoli slabih 30 %. Opazili so 1160 večjih in manjših zapletov, poročati bi
bilo treba o 462 VZ. Dejansko je bilo poročano o 384 VZ.

2.14 Povzetek pregleda teoretičnih izhodišč in dosedanjih raziskav
Ob pregledu obstoječe strokovne literature o managementu in temeljnih nalogah ter
managementu poročanju o VZ smo ugotovili, da gre za tematiko, ki je aktualna in vredna
pozornosti domačih in tujih teoretikov, raziskovalcev in praktikov.
Management je večpomenski izraz in z njo opisujemo proces oz. dejavnost ali organ, ki vodi
poslovanje v ustanovi. Enako je lahko beseda management skupna za vse managerje v
podjetju.
Vodstvo svoj uspeh dosega s pomočjo štirih temeljnih nalog managerjev (planiranje,
organiziranje, vodenje in kontroliranje). Da bi managerji dosegli uspeh pri svojem delu oz.
poročanju, naj bi se enakomerno posvečali vsem štirim temeljnim nalogam. Premalo
pozornosti kateri od njih vpliva na uspešnost podjetja ali druge ustanove. S planiranjem, ki je
začetni del procesa managerjev, managerji določajo smotre in cilje. Opredelijo, kaj je treba
narediti, kdaj oz. do kdaj, kje, kako in kdo jih bo izpeljal. Da bi dosegli planirane smotre in
cilje, naj bi se osredinili tudi na naloge organiziranja in vodenja. Pri organiziranju gre za
ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov z urejanjem organizacijskih struktur in procesov
za doseganje smotrov in ciljev. Pri vodenju pa gre za usmerjanje, vplivanje in motiviranje
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zaposlenih za dosego zadanih smotrov in ciljev organizacije ter vodenje poslovanja. Četrta
temeljna naloga managerjev je kontroliranje. Gre za pregledovanje dosežkov, kaj je bilo
dejansko narejeno, primerjavo s planiranim, ugotavljanje odstopanj, določitev vzrokov za
odstopanja in določitev ukrepov, da se planirano doseže in tako ZU pripelje do uspešnega
zaključka planiranega procesa. Obstajajo tudi druge naloge managerjev, kot npr.
koordiniranje, informiranje, urejanje zadev in odločanje, ukazovanje ipd., s katerimi pa se v
naši raziskavi nismo ukvarjali.
V literaturi zasledimo več različnih poimenovanj in definicij VZ. Pri VZ gre za dogodek
nenamernega dejanja, ki je ali bi lahko povzročil škodo pacientu. Dogodek se zgodi med
postopkom zdravstvene obravnave in ni posledica stanja ali bolezni, zaradi katerega je pacient
prišel v zdravstveno ustanovo. VZ s posledicami predstavljajo vir škode tako za paciente in
njihove svojce kot tudi za zdravstvene strokovnjake, zdravstvene ustanove in tudi za državo.
Poročanje o VZ je priznan mehanizem za izboljšanje varne zdravstvene prakse pri obravnavi
pacientov. Poročanje v zadostnem obsegu tako doma kot tudi v tujini še ni v celoti zaživelo.
Literatura tudi navaja pomembnost razvitosti varnostne kulture, ki pomembno vpliva na
poročanje. Varnostno kulturo ustvarjajo vsi zaposleni z vodstvom na čelu. Vzpostavitev
visoke kulture varnosti pomeni, da vodstvo podpira poročanje, da ga prepozna kot mehanizem
za izboljšanje delovnega procesa, obenem pa ga tako razumejo tudi zaposleni, ki želijo
poročati o VZ, ki so se zgodili, z namenom izboljšanja delovnega procesa in učenja iz njih. Za
vzpostavitev višje kulture varnosti je treba začeti pri samemu vrhu ustanove. Za vzpostavitev
sistema poročanja v zadostni meri je pristojno in odgovorno vodstvo ZU.
Številne raziskave ugotavljajo, da zaposleni poročajo v manjšem številu, kar onemogoča
izboljšanje delovnega procesa in varne obravnave pacientov. Avtorji, ki so to področje že
proučevali, navajajo številne dejavnike oz. ovire, ki zavirajo dosledno poročanje v sistem.
Poudarjajo strah pred kaznovanem in negativnim ugledom, nerazumevanje nadrejenih in
sodelavcev, problem neustrezne zakonske zaščite poročevalca, neurejenost informacijskega
sistema, pomanjkanje časa, odsotnost povratne informacije oz. korektivnih ukrepov v smislu
izboljšanja prakse po poročanju, vprašanje zaupnosti osebnih podatkov poročevalca in
nejasnost glede postopkov poročanja. Avtorji navajajo tudi, da se krivdo za VZ prevečkrat
pripiše posamezniku kljub temu, da obstajajo številni dokazi, da vzrok za VZ največkrat tiči
prav v delovnemu sitemu/procesu. Z obtoževanjem oz. pripisom krivde za VZ posamezniku
se izgubi možnost za izboljšanje delovnega procesa z uvedbo korektivnih ukrepov in učenja
na podlagi teh, v bodoče pa to predstavlja eno od ključnih ovir za poročanje.
Identificirana raziskovalna vrzel doktorske disertacije je nezadovoljivo stanje na področju
poročanja o VZ v zdravstvenih ustanovah. Poročanje je eden izmed prvih korakov k
izboljšanju varne oskrbe pacientov. Če želimo, da bodo zaposleni poročali o VZ, je treba
vzpostaviti sistem poročanja, v katerega bodo zaposleni brez zadržkov poročali. To bo moč
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doseči, ko bo management temu resnično naklonjen in bo sistem poročanja postavljen na
podlagi temeljnih nalog managementa.
Naša identificirana problematika je vse bolj pomembna tako v družbenem okolju kot tudi v
zdravstveni dejavnosti. Zaradi vseh spoznanj in ugotovitev smo se odločili, da opravimo
kvalitativno raziskavo o vplivu funkcij managementa na poročanj o VZ, ki nam bo dala
poglobljen uvid v vzroke nezadovoljivega stanja v zvezi s poročanjem. Namen naše doktorske
disertacije je torej v analizi stanja v izbrani ZU, kjer smo želeli raziskati, kako glavne naloge
managerjev vplivajo na poročanje o VZ, kateri dejavniki so tisti, ki vplivajo na poročanje in
kako ter na podlagi izidov analize trenutnega stanja podati predloge za izboljšanje. Naš glavni
namen pa je v zasnovi izvirnega »modela managementa poročanja o VZ«, ki bo
ustanoviteljem in managerjem v pomoč pri oblikovanju uspešnega sistema poročanja.
V naslednjem poglavju bomo opisali kvalitativno empirično raziskavo o managementu
poročanja o VZ v izbrani ZU.
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3

RAZISKAVA O MANAGEMENTU POROČANJA O VZ V IZBRANI ZU

V prvem delu tega poglavja je predstavljena metodologija raziskave. Argumentirali smo
izbiro kvalitativnega raziskovalnega pristopa, opisali metodo vzorčenja in lastnosti vzorca,
metodo zbiranja podatkov, proces zbiranja podatkov in opisali analizo zbranih kvalitativnih
podatkov. Sledi predstavitev izidov analize podatkov o managementu poročanja o VZ v ZU,
ki je deljeno po raziskovalnih vprašanjih. Na koncu tega poglavja je podana interpretacija
modela managementa poročanja o VZ.

3.1

Metodologija

V nadaljevanju je opisana metodologija raziskave. Argumentirali smo izbiro kvalitativne
metodologije, opisali metodo vzorčenja in lastnosti vzorca, metodo zbiranja podatkov in
proces zbiranja podatkov ter opisali način analiziranja zbranih kvalitativnih podatkov.

3.1.1 Argumentacija izbire kvalitativnega raziskovalnega pristopa
Pri raziskovanju smo uporabili kvalitativni pristop. Ta pristop temelji na interpretativni
paradigmi (Vogrinc 2008, 13–14), ki predvideva, da družbena objektivnost ne obstaja, saj je
vsaka posameznikova družbena izkušnja subjektivna. Posamezniki, v našem primeru različni
profili zdravstvenih sodelavcev z različnimi funkcijami v izbrani ZU, so tisti, ki nam na
podlagi svojih zaznav omogočajo oblikovati družbeno resničnost glede stanja poročanja o VZ
v izbrani ustanovi. Pri tem so nas zanimali njihovo osebno razumevanje in njihova stališča,
želje, pričakovanja in interesi, vezani na raziskovalni problem. Z raziskavo smo si prizadevali
pridobiti razumevanje glede njihovega ravnanja in zato smo se osredotočili na proučevanje
(subjektivnega) pomena, ki ga izbrani zaposleni pripisujejo poročanju o VZ v ZU.
Kvalitativni pristop raziskovanja smo uporabili, ker smo želeli pridobiti poglobljen vpogled v
proučevano problematiko (poročanje o VZ v ZU), kot jo doživljajo zdravstveni sodelavci. Pri
tem smo si prizadevali zajeti različne vidike proučevanega raziskovalnega problema, od
pojasnjevanja okoliščin pojava, vplivanja organizacijskih struktur in iskanja motivov do
izvajanja delovnih procesov in pravil ter odnosov med udeleženci raziskave z drugimi
zaposlenimi v ZU (Mesec 1998, 55). S kvalitativnim pristopom raziskovanja smo proučevali
interpretacije zdravstvenih sodelavcev različnih profilov glede dogodkov, povezanih s
sistemom poročanja o VZ in na podlagi teh interpretacij smo lahko oblikovali družbeni
konsenz (Vogrinc 2008, 13–14).
Ob upoštevanju izhodišč interpretativne paradigme smo pri raziskovanju upoštevali tudi
fenomenološki vidik kvalitativnega pristopa raziskovanja (Vogrinc 2008, 25–29). Ta poudarja
odmik od proučevanja družbene objektivnosti k proučevanju akterjevih izkušenj te realnosti.
Zato smo v raziskavo zajeli tudi izkušnje izbranih profilov zdravstvenih sodelavcev, ki so jih
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ti pridobili z večletnim delovanjem v ZU. Gre za namen, da smo raziskovalni problem skušali
osvetlili skozi izkušnje zaposlenih čim bolj avtentično. Interpretacija raziskovalnega problema
je odvisna tudi od organizacijske kulture, v katero je bil ta umeščen. Ne nazadnje smo
kvalitativni pristop k raziskovanju izbrali tudi zaradi izjemno občutljive teme raziskovanja.
3.1.2 Metoda vzorčenja in lastnosti vzorca
Namen našega raziskovanja ni bil z reprezentativnim vzorcem, ki je značilen za kvantitativen
pristop raziskovanja, posploševati ugotovitve na osnovno množico – populacijo (Vogrinc
2008, 54), ampak pridobiti širši in poglobljen uvid v poročanje o VZ v izbrani ZU, ki je ena
izmed vodilnih v RS na področju implementacije in razvoja sistema poročanja in kjer kljub
vsem prizadevanjem za njegovo delovanje ta v celoti še ni uveljavljen. Vogrinc (2008, 54) po
drugi strani tudi navaja, da je tudi s kvalitativno metodo mogoče poiskati odgovore, ki jih
lahko posplošimo na širšo populacijo. Nadaljnje navaja, da je mogoče tudi na podlagi samo
enega primera oblikovati teorijo, ki jo kasneje primerjamo na drugih posameznih primerih in
tako ugotovimo splošne zakonitosti. Pri izbiri metode vzorčenja in enot vzorca smo najprej
določili merila primernosti (Vogrinc 2008, 113). Izbrani vzorec nam je namreč omogočal
zbiranje podatkov, s katerimi smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja (Vogrinc
2008, 114). Zato smo se odločili, da pri raziskovanju izberemo namensko vzorčenje (Vogrinc
2008, 56). S to metodo vzorčenja zagotovimo, da je vsaka enota izbrana v vzorec z določenim
namenom.
Sprva smo izbrali eno izmed vodilnih ZU v RS na področju poročanja o VZ. Izbrana ZU je
bila za potrebe naše raziskave primerna, ker ima kompleksno organizacijsko strukturo z
različnimi zdravstvenimi profili in je bila ena prvih, ki je vzpostavila sistem poročanja o VZ v
RS.
V drugem koraku vzorčenja smo določili vzorčni načrt, ki je predstavljal seznam enot –
zaposlenih zdravstvenih profilov v izbrani ZU. Vzorčni okvir so tako predstavljali vodstveni
sodelavci, zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Intervjuvane
vodstvene sodelavce smo izbrali na vsaki ravni organiziranosti managementa, in sicer: vršni
(vodstvo, uprava), srednji (klinika), nižji (klinični oddelek ali OE) management, konkretneje
zdravnike in medicinske sestre. Za sodelovanje v raziskavi smo izbrali tiste zaposlene v
zdravstveni ustanovi, za katere smo predvidevali, da bodo s svojimi izkušnjami in znanjem
največ pripomogli k doseganju namena in ciljev raziskave (Sagadin 1995, 425–435). V
intervju smo vključili managerje (vršni, srednji in nižji), ker so pristojni in odgovorni za
uspešnost poslovanja (Kralj 2005, 439; Mousavi idr. 2017, 20), ter zdravnike, ker so temeljni
nosilci opravljanja zdravstvene dejavnosti (ZZdrS, Ur. l. RS, št. 72/2006, 1. člen), in
zaposlene na področju zdravstvene nege, ker predstavljajo največji delež zaposlenih v
bolnišnicah (UKCL 2015, 118; UKCMB 2016, 88; Ferjanc 2016, 77; Levojević 2016, 89;
Nardin 2016, 35; Poklukar 2016, 62; Korošec 2016, 51; Kramar Zupan 2016, 62; Levanič
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2015, 11; Lavre 2016, 4; Fikfak 2016, 45; Barovič 2016, 89) in ob pacientu preživijo veliko
več časa kot drugi zdravstveni sodelavci (DeLucia, Ott in Palmieri 2009, 1; Butler idr. 2018,
972). Prav tako se večina VZ zgodi v času, ko pacienti prejemajo zdravstveno nego (Shu idr.
2013, 262). V raziskavo vključene vodstvene delavce smo izbrali na podlagi opredelitve ravni
managementa (Kralj 2005, 14) ter na podlagi hierarhične opredelitve v največjih slovenskih
bolnišnicah, kjer vodstvo predstavljajo: generalni in strokovni direktor, vodja zdravstvene
nege ter njihovi pomočniki za posamezna strokovna področja (UKCL 2018a; UKCMB 2018).
Vodstveni sodelavci, ki so navedeni v statutu največje slovenske bolnišnice, so tudi strokovni
direktorji klinik, vodje zdravstvene nege klinik, predstojniki klinik, kliničnih oddelkov in
vodje zdravstvene nege temeljnih strokovnih enot, pomočniki generalnega in strokovnega
direktorja in vodja zdravstvene nege (UKCL 2018b, 71. člen). Kliniko in klinični oddelek
vodi predstojnik (UKCL 2007, 37. člen). Poslovni in strokovni direktor sta organa
managementa klinik, ki imajo v svoji sestavi več notranjih organizacijskih enot (UKCL 2007,
36. člen).
Vzorec smo zbrali po metodi snežene kepe. Metoda snežene kepe sodi med neslučajnostne
vzorce. Ta metoda vzorčenja je zelo primerna za skupine, ki so težje dostopne in je v
doseganju skritih populacij med najprimernejšimi metodami (Brečko 2005, 107–108; Vogrinc
2008, 56). Za to metodo je značilno, da se vzorec veča (Brečko 2005, 107–108; Vogrinc
2008, 56) tako, da nam vsak vključeni zagotovi/predlaga nove potencialne sodelujoče
(Atkinsson in Flint 2001; Vogrinc 2008, 56, 114). Na začetku smo izbrali zaposlene, s
katerimi smo imeli stik že pred intervjujem, kajti, ker je tema občutljiva, je medsebojno
zaupanje nujno potrebno, če želimo dobiti čim bolj realne in poglobljene odgovore. Prav tako
so začetni sodelujoči morali ustrezati našim merilom, in sicer, da so poleg različnega poklica
delo opravljali na različnih klinikah, imeli različno delovno dobo in bili različnega spola. Po
končanem intervjuju smo jih prosili za predloge potencialnih novih sodelujočih, ki smo jih
nato sami izbrali glede na predhodno postavljena merila, da smo dobili čim bolj razpršen
vzorec. Pri tem smo jim omenili, kdo jih je priporočil, in s tem ustvarili dodatno zaupanje.
Pomanjkljivost te metode je v reprezentativnosti vzorca, ker o njej ne moremo govoriti z
gotovostjo (Brečko 2005, 117) vendar Atkinsson in Flint (2001) trdita, da se z večanjem
vzorca reprezentativnost povečuje. Pravita tudi, da ima metoda snežne kepe določene
prednosti, in sicer takrat, ko je namen raziskave eksplorativen, kvalitativen in deskriptiven. Te
so: metoda omogoča dostop do skritih populacij, še posebno, kadar je za stik z respondentom
in izvedbo intervjuja potrebna določena mera zaupanja, je relativno učinkovita in poceni
metoda.
V vzorec smo tako vključili šest zdravstvenih tehnikov, šest diplomiranih medicinskih sester
in šest zdravnikov. V sklopu managerjev smo izvedli šest intervjujev, po dva iz vsake ravni
organiziranosti (nižji, srednji, vršni). Na vsaki ravni organiziranosti managementa je v
raziskavi sodelovala ena vodja zdravstvene nege in en predstojnik oziroma strokovni direktor
(po poklicu zdravnik). Izjema je bil le vršni manager, ki se za sodelovanje ni odločil. Sta se pa
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iz zdravstvene nege odzvali dve medicinski sestri iz vršnega managementa. V raziskavi je
skupaj sodelovalo 24 oseb oziroma zaposlenih v izbrani ZU. Zaradi zagotavljanja
anonimnosti intervjuvanca demografskih podatkov, vezanih na delovno mesto, izobrazbo in
delovno dobo ne moremo razkriti, saj gre za izredno občutljivo raziskovalno temo. Prav tako
so vsi intervjuvanci privolili v sodelovanje pod pogojem, da ti podatki ostanejo anonimni. V
raziskavi so sodelovale osebe z različno delovno dobo, različno izobrazbo, različnim
poklicnim profilom, ki so zaposleni na različnih klinikah oz. kliničnih oddelkih. Odgovori
intervjuvancev so se začeli ponavljati tako znotraj poklicnih skupin kot tudi med poklici, zato
smo ocenili, da smo dosegli zasičenost podatkov in da večje število izvedenih intervjujev ne
bi bistveno vplivalo na spremembo izidov (Faulkner in Trotter 2017).

3.1.3 Metoda zbiranja podatkov
Empirični del raziskave je temeljil na izvedbi polstrukturiranih intervjujev. Za pridobivanje
kvalitativnih podatkov se najpogosteje uporablja metoda delno- oz. pol-strukturiranih
intervjujev. Z metodo polstrukturiranih intervjujev dobro raziščemo novo področje
raziskovanja, ker z njo odkrijemo, kje so težave, pogled ljudi nanje, kako se o določeni temi
pogovarjajo (kakšno terminologijo uporabljajo za izbrano temo, na kakšni ravni razumejo
pojav). Zanjo je značilno tudi, da so taki intervjuji fleksibilnejši, z njimi se bolj približamo
afektivni in vrednostni ravni, da so odgovori bolj spontani in konkretni, samo odkrivajoči ter
osebni (Kordeš in Smrdu 2015, 40–41).
To metodo zbiranja podatkov smo izbrali zato, ker smo želeli sodelujočim v raziskavi
omogočiti svobodno izražanje svojega pogleda na proučevano problematiko. Pri tem
sodelujočih v raziskavi nismo želeli omejevati z načinom izražanja njihovih doživljanj.
Izbranim zaposlenim smo želeli omogočiti, da svoje odgovore prosto oblikujejo (Saunders,
Lewis in Thornhill 2007).
Za polstrukturiran intervju je značilno, da si za izvedbo pripravimo seznam vprašanj, ki naj bi
jih zastavili med izvajanje intervjuja. S tem si omogočimo pridobiti enake informacije od vseh
sodelujočih v raziskavi. Vprašanj ni treba postavljati po zapisanem vrstnem redu. Važno pa je,
da so v intervju vključena vsa (Patton 1987, 111).
Pri načrtovanju izvedbe polstrukturiranih intervjujev z izbranimi sodelujočimi smo določili
vsebinske teme in v sklopu teh tudi nekaj bistvenih vprašanj odprtega tipa, ki smo jih postavili
vsakemu intervjuvancu, preostala vprašanja pa smo oblikovali sproti med potekom intervjuja.
To je pomenilo, da vrstni red, število in način zastavljenih vprašanj niso bili enaki za vse
intervjuvance, temveč je bila izvedba intervjuja odvisna od znanja in izkušenj intervjuvancev
(Saunders, Lewis in Thornhill 2007, 312). Vprašanja za intervjuvanje smo razdelili v 15
vsebinskih tem in za vsako temo pripravili okvirna vprašanja. Pri tem so se vsebinske teme
navezovale na zastavljena raziskovalna vprašanja in cilje raziskave (glej prilogo 1).
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3.1.4 Proces zbiranja podatkov
Priprava na zbiranje empiričnega gradiva se je pričela s poskusnimi intervjuji, ki so bili
izvedeni z diplomirano medicinsko sestro in zdravstvenim tehnikom izven bolnišnice oziroma
po končanem delovniku decembra 2018. Z izbranim zdravnikom je bil poskusni intervju
izveden v pisarni po končanem delovniku v začetku januarja 2019. Zbrane podatke s
poskusnimi intervjuji je pregledal metodolog in jih ocenil kot primerne. Po evalvaciji
inštrumenta zbiranja podatkov smo pridobili še uradno soglasje izbrane ZU ter Komisije RS
za medicinsko etiko (številka soglasja: 0120-88/2019/4). Intervjuje smo izvajali od januarja
do maja 2019, trajali so od 21 do 58 minut. Večina jih je trajala več kot 40 minut pa do ene
ure. Intervjuje smo izvajali pred začetkom dela ali po končanem delovniku sodelujočih.
Izvedeni so bili v okolju, ki je zagotavljajo anonimnost. Pri izbiri kraja in prostora smo
upoštevali želje sodelujočih.
Vsakemu intervjuvancu smo pred izvedbo intervjuja pokazali soglasje ZU in soglasje za
sodelovanje ter pojasnili naš namen. Po izvedenem pogovoru/intervjuju ali po prebranem
zapisu pogovora/intervjuja so sodelujoči v raziskavi tudi sami podpisali soglasje za
sodelovanje v raziskavi. V dveh primerih so nam izbrani sodelujoči v raziskavi odpovedali
sodelovanje po že določenem terminu izvedbe intervjuja. Dva intervjuvanca iz vršnega
managementa sta želela biti z okvirnimi vprašanji intervjuja seznanjena pred samo izvedbo
pogovora. Vse intervjuvance je skrbela njihova anonimnost in na kakšen način bo ta
zagotovljena pri predstavitvi podatkov. Več intervjuvancev, predvsem zdravnikov in
zdravnikov iz managementa, je bilo v začetku pogovora zadržanih, tekom intervjuja pa so se
sprostili, saj smo bili med intervjuvanjem usmerjeni v pridobivanje njihovega zaupanja. Vsi
intervjuvanci so izkazovali zadržke pri podajanju opisov lastnih VZ in VZ, pri katerih so bili
priča, saj bi se s tem lahko razkrila njihova identiteta in v opisani VZ vključene osebe. Iz vseh
zapisov/transkriptov smo zato izločili/zakrili določene podatke, ki se navezujejo na ustanovo
in na poimenovanje sistema, ustanove in njenih enot ter določene podatke, ki so povezani z
identiteto zaposlenih/intervjuvancev. Intervjuvanci so primere VZ večkrat navedli in
pojasnjevali, ko je bilo intervjuvanje že končano oziroma je bilo snemanje pogovora
prekinjeno. Zato smo jih prosili, če lahko te primere VZ dokumentiramo s posnetkom
pogovora. Večina intervjuvancev se je s predlogom strinjala. Intervjuvanci, ki se s predlogom
snemanja tega dela intervjuja niso strinjali, pridobljenih podatkov po zaključenem snemanju
intervjuja nismo vključili v analizo in interpretacijo podatkov.
Po prepisu intervjuja smo v primeru nejasnosti odgovora vprašali intervjuvanca za pojasnilo.
To smo storili preko elektronske pošte, osebno ali po telefonu.
Večina intervjuvancev je bila ob zaključku intervjuja navdušena nad temo raziskovanja, ker
so prepoznali smiselnost poročanja in posledično učenja ter izboljšanja prakse, vezane na VZ.
Ena intervjuvana zdravnica (mlajša specialistka) je ob zaključku intervjuja tudi priznala, da ji
je sodelovanje v raziskavi šele osvetlilo smiselnost poročanja. Zasledili smo tudi, da je bilo
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več intervjuvancev med opisom VZ ponovno prizadetih ali razburjenih in jeznih zaradi same
obravnave VZ.

3.1.5 Opis analize zbranih kvalitativnih podatkov
Interpretacija podatkov, zbranih s polstrukturiranimi intervjuji glede vpliva funkcij
managementa na poročanje o VZ v zdravstvu, sloni na večfaznem postopku kvalitativne
vsebinske analize, ki ga Mesec (1998, 103) razdeli na šest korakov, in sicer na urejanje
gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, na izbiro in opredelitev relevantnih
pojmov in kategorij, na odnosno kodiranje in na oblikovanje končne teoretične formulacije.
V prvi fazi kvalitativne vsebinske analize primarno zbranih podatkov smo zvočne posnetke
intervjujev zapisali. Pri prepisovanju zvočnih posnetkov smo si prizadevali, da nismo posegali
v vsebinsko bistvo izraženih stališč intervjuvancev. Slednje pomeni, da smo pri transkripciji
intervjujev izpuščali le mašila oziroma besede, ki jih je sogovornik ponavljal in na pomen
izraženih mnenj izpuščeni deli niso vplivali. Izraženih mnenj intervjuvancev nismo zapisali
dobesedno, kot so bila izražena, temveč smo mnenja zapisali v knjižnem jeziku.
V drugi fazi obdelave kvalitativnih podatkov smo transkripte štirih skupin intervjuvancev
(managerjev, zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov) vnesli v
štiri ločene kodirne tabele. V vsako izmed štirih kodirnih tabel smo vnesli vprašanje, ki smo
ga zastavili sodelujočim v raziskavi in odgovore vseh intervjuvancev na zastavljeno
vprašanje. Vsebino kodirne tabele smo klasificirali na teme ali enote oziroma vsebinske
sklope, ki se neposredno vežejo na naša raziskovalna vprašanja. Tako smo empirično gradivo
razdelili v štiri vsebinske sklope. V prvi sklop smo zajeli podatke, ki so osvetljevali oceno
stanja na področju poročanja o VZ v bolnišnici (vprašanja iz intervjuja št. 1, 3, 12, 14, 15).
Drugi vsebinski sklop se je nanašal na pomen temeljnih nalog managerjev na poročanje o VZ
v bolnišnici (vprašanja iz intervjuja št. 2, 5, 6, 7, 8, 9). Pri tem je bil drugi vsebinski sklop
deljen na planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Tretji vsebinski sklop ali enota je
obsegala podatke, vezane na identifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na poročanje o VZ v
bolnišnici (vprašanja iz intervjuja št. 3, 4, 5, 11, 13). Ob tem je treba izpostaviti, da so
intervjuvanci dejavnike vpliva na poročanje o VZ izpostavljali tudi pri drugih vsebinskih
sklopih, zato smo bili pri analizi podatkov nenehno pozorni na prepoznavanje spodbudnih ali
zaviralnih dejavnikov za intenziviranje poročanja o VZ v bolnišnici. Prav tako so se podatki v
četrtem vsebinskem sklopu glede predlogov izboljšav trenutnega stanja poročanja o VZ
(vprašanja iz intervjuja št. 4, 10) pojavljali skozi vse vsebinske teme. Sinteza vsebinskih tem
oziroma podatkov v kodirnih tabelah pa nam je omogočila oblikovanje inovativnega modela
managementa poročanja o VZ v bolnišnicah.
V tretji fazi kvalitativne vsebinske analize smo zbrane podatke odprto kodirali. Slednje
pomeni, da smo odgovorom intervjuvancev sprva pripisovali pojme (drugi ali sredinski
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stolpec v kodirnih tabelah) z metodo nevihte možganov. Pojme Mesec (1998, 101)
opredeljuje kot osnovne ali najmanjše enote analize, na kateri je zgrajena interpretacija/teorija
(prav tam). Pojmom smo v drugem koraku odprtega kodiranja določali kategorije (skrajno
desni stolpec v kodirnih tabelah), ki so na višji ravni in bolj abstraktne kot pojmi. Kategorije
smo oblikovali tako, da smo med vsebinsko sorodnimi pojmi iskali podobnosti in/ali razlike.
Vsebinsko sorodne pojme smo nato grupirali oziroma združevali v nadpomenke – kategorije
(za več gl. Mesec 1998). Strauss in Corbinova (1990, v Mesec 1998, 62) kategorije
opredeljujeta kot temeljne podatke nastajajoče teorije oziroma interpretacije podatkov. Za
podkrepitev naših ugotovitev smo v določenih delih uporabili citate intervjuvancev.
V odnosu do raziskovalnih vprašanj smo v četrti fazi kvalitativne vsebinske analize izvedli
identifikacijo relevantnih kategorij (selektivno kodiranje). Relevantne kategorije v kodirnih
tabelah smo sprva identificirali glede na njihovo pogostost pojavljanja v analiziranem
gradivu. Nato smo postopek selekcije relevantnih kategorij ponovili in med pogosto
izraženimi kategorijami iskali vsebinsko sorodnost.
V peti fazi smo relevantne kategorije primerjali in povezali tako, da smo jim določili mesto
znotraj sheme ali paradigmatskega modela (za več gl. Mesec 1998). Zaradi bogatosti in
preglednosti analiziranih podatkov smo za vsak vsebinski sklop ali temo izdelali ločen
(parcialni/delni) model (slika 3: Model stanja poročanja VZ, slika 4: Model vpliva temeljnih
nalog managerjev na poročanje o VZ, slika 5: Model spodbudnih dejavnikov managementa
poročanja o VZ, slika 6: Model zaviralnih dejavnikov managementa poročanja o VZ, slika 7:
Model predlogov izboljšanja trenutnega stanja).
Pri tem smo v model vnesli relevantne kategorije vseh štirih skupin intervjuvancev in jih ločili
z različnimi barvami kvadratkov. Tako v posameznem modelu vijolični kvadratki
predstavljajo kategorije, ki smo jih oblikovali pri vseh štirih skupinah intervjuvancev (skupne
ali temeljne kategorije), kategorije v zelenih kvadratkih so podatki, pridobljeni od
managerjev, kategorije v modrih kvadratkih se nanašajo na podatke, ki smo jih pridobili od
zdravnikov, v rjavih kvadratkih so kategorije oblikovane na osnovi analize gradiva
diplomiranih medicinskih sester in v ciklam barvnih kvadratkih so zajete kategorije, ki smo
jih ustvarili z analizo intervjujev zdravstvenih tehnikov. Kategorije v sivih kvadratkih
predstavljajo kategorije, ki smo jih oblikovali z analizo podatkov, pridobljenih od zdravnikov
in medicinskih sester.
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NENAČRTOVANA
STROKOVNA
NAPAKA/ODKLON PRI
OSKRBI PACIENTA

Slika 3: Model stanja poročanja o VZ
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VPLIV FUNKCIJ MANAGEMENTA NA POROČANJE O VZ V ZU

(SRV 2)

VPLIV FUNKCIJE PLANIRANJA (SRV 2.1)
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VLOGA VODJE
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VPLIV FUNKCIJE ORGANIZIRANJA (SRV 2.2)
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ELEKTRONSKA DOSTOPNOST INTERNIH
NAVODIL, PRAVILNIKOV IN PREDPISOV

DELOVNIKA ALI NASLEDNJI DAN

HIERARHIČNO POROČANJE
ČASOVNO ZAMUDNA

STROKOVNA

DELOVNA OBVEZA

DOLŽNOST

(NE) ENOTNOST IN
(NE)ZAHTEVNOST

NIZKA
SEZNANJENOST

(NE)ZAUPLJIVOST SISTEMA
ČASOVNA STISKA MED

(SISTEMSKE) NAPAKE

REDNIM DELOM

POSLEDICE POGOJENE Z VRSTO VZ

VPLIV FUNKCIJE VODENJA (SRV 2.3)

POMANJKANJE OSEBNEGA

ZAHVALA VZ SAMOUMEVNOST,

ZGLEDA VODJE

DELOVNA OBVEZA

VLOGA VODJE

NEUSTREZNA VLOGA VODJE

OBTOŽEVANJE, OBREKOVANJE
KAZNOVANJE

__ __ __

SISTEMATIZIRANI
VARNOSTNI POSTOPKI

UKAZ POROČANJA

POMOČ PRI POROČANJU
IZOBRAŽEVANJE

ODZIV POGOJEN Z VRSTO VZ, OSEBNOSTJO, ODNOSI

OZAVEŠČANJE VODJI
VERTIKALNO SPODBUJANJE

EMPATIJA, RAZUMEVANJE,
SPODBUDNA VLOGA VODJE

PODPORA, UMIRJENOST,

__ __ __

ZAUPNOST, POMOČ

VPLIV FUNKCIJE KONTROLIRANJA (SRV 2.4)

POMANJKANJE POVRATNIH INFORMACIJ IZ

POMANJKANJE KONTROLE (OVIR) SISTEMA

KONTROLA DOSEŽKOV

POROČANJA IN VODENJA

SISTEMA – KONTROLA INFORMIRANOSTI

(SISTEMSKE) NAPAKE

RAVEN ZU

POMANJKLJIVA SEZNANJENOST Z ANALIZAMI

__ __ __

LETNA ANALIZE
POROČIL

NE KONTROLIRANJE RESURSOV IN DELOVANJA SISTEMA

__ __ __

SEGREGACIJA INFO.

Slika 4: Model vpliva temeljnih nalog managerjev na poročanje o VZ
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(SRV 3)
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KONTROLA DOSEŽKOV IN ANALIZE
DOLOČANJE KU – ARGUMENTI

DELOVANJE POSEBNIH SLUŽB

SPREMEMB
VODSTVO ZU IN

OSVEŠČANJE

ODDELKOV

VERTIKALNO
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Slika 5: Model spodbudnih dejavnikov managementa poročanja o VZ
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Slika 6: Model zaviralnih dejavnikov managementa poročanja o VZ
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Slika 7: Model predlogov izboljšanja trenutnega stanja

Temeljne kategorije, ki se nanašajo neposredno na raziskovalna vprašanja, so v delnih
paradigmatskih modelih označena z oranžnimi kvadratki, odnose med njimi ali ostalimi
kategorijami označujejo oranžne puščice. Te kategorije so kategorije prve ravni. Kategorije,
označene v vijoličnih kvadratkih, predstavljajo kategorije druge ravni. Gre za kategorije, ki so
skupne vsem intervjuvancem, s katerimi neposredno odgovarjamo na raziskovalna vprašanja
in s tem posledično tudi najbolj eksplicitno pojasnjujemo raziskovalni problem. Odnose med
njimi in ostalimi kategorijami označujejo vijolične puščice. Kategorije na tretji ravni so
kategorije, ki so v paradigmatskem modelu obarvane z zeleno, modro, rjavo ali ciklam barvo.
S temi kategorijami pojasnjujemo odnose znotraj posameznih kategorij druge ravni, pa tudi
odnose med njimi. Kategorije tretje ravni so bolj oddaljene od raziskovalnega problema,
vendar z njihovo vključenostjo v model pridobivamo (še bolj) celostno in poglobljeno
razumevanje proučevanega problema. So najbolj subtilni dejavniki za razumevanje dinamike
raziskovalnega problema.
Delne paradigmatske modele ali sheme smo združili v končni ali skupni model managementa
poročanja o VZ. V skupnem modelu managementa poročanja o VZ (priloga 2) so relevantne
kategorije, ki izhajajo iz bistva raziskovalnih vprašanj, in so razvrščene glede na temeljne
naloge managerjev. Pri tem je klasifikacija temeljnih kategorij iz delnih paradigmatskih
modelov deljena na segment analize trenutnega stanja poročanja o VZ in na identificirane
ukrepe, ki naj bi jih v ZU upoštevali v želji spreminjati varnostno kulturo in posledično temu
spreminjanje pripravljenosti in načina managementa poročanja o VZ.
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Po oblikovanem paradigmatskem modelu je sledila zadnja faza, to je oblikovanje končne
teoretične formulacije oziroma interpretacije podatkov (za več gl. Mesec 1998). Poglaviten
namen kvalitativne vsebinske analize je bilo oblikovanje interpretacije podatkov, ki se bere
kot pripoved o vplivu temeljnih nalog managerjev na poročanje o VZ.

3.2

Predstavitev izidov analize podatkov o managementu poročanja o VZ v izbrani ZU

V nadaljevanju predstavljamo izide analize podatkov o naši raziskavi.

3.2.1 Ocena stanja na področju managementa poročanja o VZ v ZU (prvo specifično
raziskovalno vprašanje)
Intervjuvanci za pojasnjevanje svojega razumevanja VZ uporabljajo različne termine. Tako
intervjuvani managerji VZ razumejo kot nenameren, neželen ali nepričakovan zaplet ali
odklon pri oskrbi pacienta. Po mnenju intervjuvanih managerjev se VZ nanaša na ogrožanje
varnosti pacienta pri zdravstveni oskrbi. Nekateri izmed intervjuvanih managerjev VZ (še
vedno) razumejo kot strokovno/zdravstveno napako. Tudi intervjuvani zdravstveni tehniki in
diplomirane medicinske sestre VZ razumejo kot nenačrtovano strokovno napako, odklon ali
zaplet pri zdravstveni oskrbi pacienta. Intervjuvane diplomirane medicinske sestre menijo, da
se VZ v bolnišnici nanaša tudi na nenamerno okvaro strokovne opreme (npr. monitor) ali
materialov zaradi nenadzorovanega vedenja pacientov. Diplomirane medicinske sestre VZ
interpretirajo tudi v smislu različnih poškodb tako zaposlenih v bolnišnici kot tudi pacientov.
Intervjuvani zdravniki pa VZ razumejo kot (nepričakovana) odstopanja od prepisane
zdravstvene oskrbe, zaradi katerega je lahko ogrožena varnost pacienta. Ta nepričakovana
odstopanja ali neskladja s predpisanimi navodili/postopki so po mnenju intervjuvanih
zdravnikov lahko posledica nepredvidljivega spleta okoliščin oziroma vpliva različnih
dejavnikov na oskrbo pacienta (npr. stranski učinki zdravil). Intervjuvani zdravniki
opozarjajo, da se lahko VZ pojavi zaradi samovoljnosti odločitve zdravniškega osebja
(zdravnikov) glede oskrbe pacienta.
»Konkretno, da sama operacija ni izvedena po navodilih, da kirurg izvede samovoljno po
svojem odločanju, da terapija ni predpisana po navodilih, da preiskave niso narejene,
odrejene po navodilih.« (Z-INT2)
Pri tem intervjuvani managerji izpostavljajo, da je vzrok pojava VZ lahko v sistemskih
pomanjkljivostih (npr. organizacijska shema bolnišnice). Vzrok za pojav VZ je po mnenju
intervjuvanih managerjev kot tudi zdravstvenih tehnikov in zdravnikov treba iskati tudi v
neustreznih – konfliktnih – medosebnih odnosih med zaposlenimi. Neustrezni medosebni
odnosi pa so lahko posledica pomanjkanja medosebnega komuniciranja pri predaji ali/in
oskrbi pacienta.
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»Motnja v komunikaciji, kjer nastane nesporazum, ko nekdo nekaj reče in je mislil to, mi
smo razumeli drugače pa potem pride do pomote pri predaji pacienta, pomanjkljive
informacije to bi tudi dal kot motnja v komunikaciji, kjer nam recimo nekdo da premalo
informacij in ga ni mogoče dobiti ali ne pusti niti svoje telefonske, da bi pridobili dodatne
informacije, ki so potrebne za diagnozo.« (Z-INT3)
Zaradi tega intervjuvani zdravniki kot tudi zdravstveni tehniki medosebne konflikte, ki jih
zaposleni oziroma udeleženci nesoglasja ne zmorejo razrešiti sami, umeščajo v kontekst VZ.
Vsi intervjuvanci menijo, da obstoječi sistem poročanja o VZ deluje dobro. Intervjuvani
managerji ocenjujejo, da ima obstoječi sistem poročanja o VZ kakovostno zasnovo, saj je bil
oblikovan na osnovi (možnosti) sodelovanja vseh zaposlenih v bolnišnici. Zaposleni so lahko
v času vzpostavljanja sistema poročanja podali svoje mnenje in pripombe pooblaščencu za
varnost oziroma službi za kakovost. Po mnenju intervjuvanih managerjev obstoječi sistem
poročanja o VZ zagotavlja podporo prijavitelju, bodisi da je prijavitelj povzročil VZ bodisi je
bil temu priča. Pri tem intervjuvani managerji izpostavljajo zaznana nihanja v intenzivnosti
prijav/poročanj o VZ. Ta nihanja intervjuvani managerji povezujejo z odzivom na korektivne
ukrepe, vezane na varnostne pogovore ob pojavu VZ. Tudi intervjuvani zdravniki pozitivno
ocenjujejo delovanje trenutnega sistema poročanja, ki po njihovem mnenju zmanjšuje število
pojavov VZ. Tako intervjuvani managerji kot tudi zdravniki izpostavljajo, da je ocena
kakovosti obstoječega sistema poročanja o VZ odvisna od poznavanja sistema oziroma
pogostosti osebnih izkušenj z VZ in poročanjem o njem. Pogosteje ko oseba poroča o VZ v
sistem poročanja, bolje pozna ta sistem in ga enostavneje/samostojneje uporablja. Dva izmed
intervjuvanih zdravnikov pa opozarjata na (osebno) nezaupanje v obstoječi sistem poročanja o
VZ. Eden od njiju izraža nezaupanje v obstoječi sistem poročanja zaradi neustreznega vodenja
samega sistema, drugi zdravnik pa izraža dvom/skepso v delovanje obstoječega sistema
poročanja, saj ne prejema povratnih informacij glede uvedbe korektivnih ukrepov za
prijavljeni VZ. Slednje kot oviro ali pomanjkljivost obstoječega sistema poročanja o VZ
izpostavijo tudi intervjuvani zdravstveni tehniki. Intervjuvani zdravstveni tehniki ne
zaznavajo bistvenih izboljšav/napredka pri svojem delu zaradi poročanja o VZ. Pri tem
intervjuvani zdravstveni tehniki opozarjajo na redkost elektronskega poročanja o VZ in/zaradi
pomanjkanja znanja uporabe računalniškega programa. Intervjuvane diplomirane medicinske
sestre ocenjujejo, da je obstoječi sistem poročanja o VZ kakovosten in da je vodstvo
bolnišnice pozitivno naravnano k spodbujanju prijav o VZ. Po drugi strani pa ravno
diplomirana medicinska sestra poroča o neustrezni ureditvi sistema poročanja. Gre za prijavo
manjših VZ v zvezek, ki se nahaja na njihovem kliničnem oddelku.
»Imajo nadzor, kaj prijaviš, kaj ne, in v bistvu prijaviš tisto, kar se njim zdi, da je v redu.
Seveda pri sestrskih napakah bi vse prijavljali, pri svojih napakah so pa zdravniki bolj
tako zadržani za poročanje /…/ Definitivno poročamo manj, kot bi lahko, ker ni dobro
zastavljeno. Ta zvezek je čisto zgrešen, ker če ne bi bilo tega zvezka, da bi bilo direktno v
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sistem, bi se verjetno tudi več prijavljalo, tudi to, kar se bojimo, recimo, prijavit
zdravnike in kakšno komunikacijo. Tako da v bistvu tudi tista statistika o številu poročil
na koncu ni realna /…/ Včasih tudi če pride do konflikta, da se zdravnik znese nad sestro
ali pa da neka komunikacija ni v redu, včasih sestra iz strahu ne prijavi. Ne bo napisala
ne v zvezek, ker lahko tam vsi preberejo, ne bo pa šla tudi v sistem, ker se boji, kaj to
potem potegne za sabo. Kdo to bere, raziskuje in podobno.« (DMS-INT3)
Intervjuvane diplomirane medicinske sestre izpostavljajo tudi nepravično obravnavo in
poročanje o VZ. Diplomirane medicinske sestre se (pogosto) soočajo z dvojnimi merili
oziroma selekcijo prijav VZ. Po njihovih izkušnjah VZ, ki so jih povzročili zdravniki, ne
poročajo/prijavljajo tako pogosto kot poročajo o VZ diplomiranih medicinskih sester. Prav
tako so se nekatere intervjuvane diplomirane medicinske sestre že soočale s težavo, da
zdravniki niso prevzeli (ali so celo zanikali) odgovornost za povzročen VZ, nekateri izmed
njih so odgovornost za povzročeni VZ prenesli na diplomirane medicinske sestre. Tako kot
intervjuvani zdravstveni tehniki tudi diplomirane medicinske sestre kot oviro obstoječega
sistema poročanja o VZ izpostavljajo pomanjkanje komuniciranja/povratnih informacij o
uvedenih korektivnih ukrepih in jasnosti namena in ciljev sistema poročanja za dobrobit
zaposlenih.
Z VZ so imeli vsi intervjuvanci že izkušnje; bodisi so bili povzročitelji bodisi so bili priče VZ.
Vsi intervjuvanci, ki so povzročili VZ, so o njem tudi poročali nadrejenim. Pri tem
intervjuvani managerji pripovedujejo o drugačnih oblikah poročanja o VZ. O VZ so poročali
na konferencah ali strokovnih sestankih z oblikovano (zunanjo) komisijo, saj v tistem času
bolnišnice še niso imele elektronskega sistema poročanja. Tudi intervjuvani zdravniki so
poročali o VZ. Eden izmed zdravnikov je z VZ seznanil tako svojega nadrejenega kot tudi
svojce pacienta. Intervjuvane medicinske sestre z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami (tako
kot intervjuvani managerji) opozarjajo na spremembo prakse poročanja o VZ. Po izkušnjah
diplomirane medicinske sestre se v zadnjih nekaj letih intenzivira spodbujanje poročanja o
VZ, pred tem časom se o VZ ni poročalo tako pogosto. Tudi danes se po izkušnjah
intervjuvanih diplomiranih medicinskih sester ne poroča o vseh VZ. V obstoječi sistem se še
vedno ne poroča o VZ, ki za pacienta nimajo vidnih/zaznavnih posledic. Tudi intervjuvani
zdravstveni tehniki omenjajo nedosledno poročanje o VZ v obstoječi sistem.
»Zato, ker ni bilo posledic in se ni zdelo omembe vredno. Iskreno škoda pisarije in
mojega časa, še po navadi je bilo to, ko je bila največja gneča.« (ZT-INT5)
Vsi intervjuvanci opozarjajo na nedosledno poročanje o VZ. Intervjuvanci priznavajo, da o
(lažjih) VZ ne poročajo, torej o VZ, ki za pacienta nimajo vidnih posledic, medtem ko o VZ z
vidnimi ali pričakovanimi posledicami poročajo v obstoječi sistem.
»Se kakšne stvari zakrijejo ampak minimalne /…/ Ja, take, ko dejansko ni posledic.« (ZTINT5)
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»Čisto vseh ne /…/ Nadrejenim pa vedno poveš, če se kaj zgodi /…/ Ne, v sistem pa sem
poročala mislim da dva varnostna zapleta, kjer so bile posledice. Na srečo ne usodne,
ampak ja je bil zaplet in to res varnostni. Odpovedala je veriga na več nivojih.« (Z-INT4)
»Ne za v sistem, vsaka napaka ni za odklon. Kakršnakoli napaka, če ne potegnete
terapije, ki ne bo imela posledice seveda, da ni odklon, če pa je kakršnakoli napaka, ki
ima posledice ali je življenjsko ogrožen pacient, to pa je za poročanje kot odklon. V tem
smislu.« (Z-INT6)
»Kar je vidno, se absolutno prijavi. Npr. v kolikor pacient pade, pa si zlomi roko, to se bo
prijavilo.« (DMS-INT2)
Intervjuvanci pri tem navajajo številne in različne razloge za nedosledno poročanje o VZ.
Razloge za nedosledno poročanje so intervjuvane diplomirane medicinske sestre prepoznale v
štirih dejavnikih. Prvi dejavnik je, da so bile diplomirane medicinske sestre deležne negativne
izpostavitve ob prijavi VZ. Po mnenju diplomiranih medicinskih sester so imeli njihovi
nadrejeni neprofesionalen odnos, saj so bile zaradi povzročenega VZ kaznovane ali so bile
deležne obtoževanja in šikaniranja ter nerazumevanja. Drugi dejavnik nedoslednega
poročanja intervjuvanih diplomiranih medicinskih sester o VZ pa izhaja iz tega, da jih njihovi
nadrejeni ne spodbujajo k prijavi VZ. O VZ se diplomirane medicinske sestre pogovorijo s
sodelavci (tudi nadrejenimi), ki jim zaupajo. V teh pogovorih si izmenjajo izkušnje o VZ in
nasvete, na kakšen način se v prihodnosti izogniti ponovnemu VZ. Kot tretji dejavnik
nedoslednega poročanja, ki se ga zaveda tudi intervjuvani manager, intervjuvane diplomirane
medicinske sestre navajajo kadrovsko stisko in posledično pomanjkanje časa za
pisanje/poročanje o VZ.
»Ob pomanjkanju kadra in ob tem, ko moramo odrejat ure preko polnega delovnega
časa, se pa sem pa tja kdaj zgodi, da se tudi kakšen dogodek izpusti in se ga ne poroča.
Včasih zvemo o njem in ga potem naknadno prijavimo, ampak se pa tudi zgodi, da ni
čisto vse, kar se zgodi, še prijavljeno. Čisto, čisto vse.« (M-INT1)
Po mnenju intervjuvanih diplomiranih medicinskih sester se o VZ ne poroča dosledno, saj v
bolnišnici (še vedno) prevladuje nizka varnostna kultura. Intervjuvane diplomirane
medicinske sestre ugotavljajo, da je med zaposlenimi prisotna nizka stopnja ozaveščenosti o
pomenu (in pomembnosti) poročanja o VZ. Tako intervjuvane diplomirane medicinske sestre
kot intervjuvani zdravstveni tehniki menijo, da se o VZ ne poroča tudi zaradi prenosa
odgovornosti. Gre za primere, ko se zdravnikom zgodi VZ, vendar zanj ne prevzamejo
odgovornosti, bodisi VZ ne prijavijo v obstoječi sistem poročanja bodisi zahtevajo, da o tem
(kot povzročiteljice) prijavijo/poročajo medicinske sestre. Slednje pa po mnenju zdravstvenih
tehnikov vpliva na delovno klimo in medosebne odnose zaposlenih v bolnišnici.
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»Dostikrat imamo mi navado na oddelku, če se zgodi ponoči kaj, recimo določena
terapija, ali za pomiritev ali analgetik, pa da ni napisan, pokličeš dežurnega, pa da gor
ne pride, ker dejansko ti da navodila po telefonu in zjutraj napiše na temperaturni list,
kar je odredil dodatno. In je bil pacient nemiren, o tem je bil ponoči obveščen dežurni
zdravnik in je naročil sodelavki pomirjevalo, ki ga je aplicirala temu pacientu in je potem
prišlo do drastičnega upada saturacije, tako da so imeli veliko dela z njim, še zjutraj, ko
je potem napisala v predaji, da je govorila s tem in tem zdravnikom in da je on to odredil.
Zjutraj je pa je hladno odgovoril, da ga sploh ni klicala in da ni on nič odredil, da to ni
res. Na njeno zahtevo, naj se klici, ker je bilo na dekto [op.a. prenosni telefon] klicano,
če so snemani, naj se vzame ven povzetek klica, je pa vse potihnilo. So vse poteptali, je
bilo vse v redu.« (ZT-INT5)
»Vidim pa, da recimo zdravstvena nega kar prijavimo, zdravniki pa zelo malo, manj, vsaj
tak je pri nam občutek.« (DMS-INT1)
»Če zdravnik vidi odklon sestre, se prijavi /…/ Nikoli se nič ne prijavlja, ogromno napak
se vidi, ampak se delamo, da ne vidimo. Zato, ker se nobena ne želi z njim spuščat v
konflikt in ker ni pravega kritja od vodstva. Že večkrat se je zgodilo, da za njimi
odkrijemo napačno zdravilo, napačno mešanico, in ker si že toliko v tem, tisto takoj
opaziš, če pa kdaj opozoriš in poveš zdravniku, se naredi “francoza“ pa popravi, kot da
nič ni bilo. Tako čisto iskreno v večini ne prijavljamo.« (DMS-INT3)
Ob poročanju o VZ so vsi intervjuvanci doživljali neprijetne občutke. Intervjuvanim
managerjem je neprijetna čustva povzročal pritisk nadrejenih, ki so tudi povzročili VZ.
»Sem pa poročala en odklon v zdajšnji sistem, ki se je zgodil na nivoju vodstva, tako da
smo bili kar malo pod pritiskom tukaj s strani nadrejenih.« (M-INT2)
Neprijetna čustva so pri intervjuvanih managerjih ob pojavu VZ povezana tudi z zavedanjem,
da so bodisi zaradi sistemskih pomanjkljivosti bodisi zaradi organizacije dela ogrozili varnost
pacienta. Pri tem intervjuvani managerji opozarjajo na znatne spremembe v načinu in
obravnavi poročanja o VZ. Tako managerji povedo, da so se pred leti soočali tudi z negativno
izpostavitvijo (npr. grdimi pogledi sodelavcev) ob prijavi VZ, danes, ko se o VZ poroča v
elektronski sistem in se krepi stopnja varnostne kulture, pa intervjuvani managerji ocenjujejo,
da je možnost za negativno izpostavitev ob poročanju o VZ med zaposlenimi manjša. Z
njihovim mnenjem se ne strinjajo intervjuvane diplomirane medicinske sestre in zdravstveni
tehniki, ki neprijetne občutke ob poročanju o VZ povezujejo prav z obtoževanjem in
subtilnim kaznovanjem (negativno izpostavitvijo), ki ga izvajajo nadrejeni/sodelavci.
Intervjuvanci so ob pojavu/povzročitvi VZ občutili nelagodje, strah, krivdo, sram,
zaskrbljenost, jezo. Intervjuvane zdravstvene tehnike je bilo strah in počutili so se odgovorni
zaradi okrnjene varnosti pacienta. Tako intervjuvani zdravstveni tehniki kot tudi intervjuvani
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zdravniki so občutili tudi strah zaradi morebitnih negativnih posledic/ukrepov, ki bi jih
odredili njihovi nadrejeni in bi se nanašali na njihove delovne razmere.
»Zaskrbljeno, prestrašeno predvsem zaradi samih posledic, zaradi kaznovanja s strani
nadrejenih.« (Z-INT2)
»O ja. (bilo me je strah). Je svojec tožil, kljub temu, meni se ni nič hudega zgodilo, ker
sem napisal takoj poročilo in me nihče več ni klical na nobeno stvar.« (Z-INT5)
Intervjuvane diplomirane medicinske sestre so ob pojavu VZ občutile tudi jezo.
»V bistvu se mi je zgodil VZ in se je potem to zjutraj ugotovilo na raportu pred vsemi
zdravniki in to je en mesec po tem, ko sem napredovala. Bilo mi je neprijetno (žrla sem
se) še 14 dni za tem. Tisti občutek jeze, zakaj se mi je to zgodilo.« (DMS-INT3)
»Jaz sem sodeloval že v enem odklonu, zaradi katerega sem bil jaz na križ obešen.«
(DMS-INT5)
Po drugi strani pa nekateri intervjuvani zdravstveni tehniki omenjajo, da ob povzročitvi VZ
niso izkusili neprijetnega čustvenega odziva. Razlog ohranjanja čustvene stabilnosti
intervjuvanci prepoznajo v tem, da so VZ posledica sistemskih pomanjkljivosti, ki se pri
njihovem delu najintenzivneje odražajo v delovni preobremenjenosti oziroma pomanjkanju
kadra. Po njihovem mnenju se bodo VZ pojavljali tudi v bodoče in intervjuvani zdravstveni
tehniki so ta pojav/odklon pri svojem delu sprejeli in zanj ne prevzemajo odgovornosti.
»Ne, ni bilo nič neprijetno. Sem si rekla, žal se ne bi smele te napake dogajati, ampak se
bodo dogajale, zato, ker pritiskajo po nekih standardih, koliko sester mora biti na koliko
pacientov, kar je absolutno premalo in ti si samo na tisto uro vezan, zdajle moram dat
terapijo ob 10h petim pri nas, ki imajo določeno bolezen. Kako boš, normalno, da eden
ne bo dobil pravočasno in bo joj; sestra, kje ste pa bili, ste prepozno prinesli in to potem
ne moreš. Napake se bodo dogajale, ker se nimaš časa posvetiti, da bi vso administracijo
uredil, samo neko beleženje, samo parafiranje, kar je v redu, da se vse dobi, samo časa
za pacienta pa ni.« (ZT-INT3)
Ob prijavi VZ bodisi neposredno nadrejenemu bodisi (anonimno) v obstoječi sistem
poročanja so nekateri intervjuvanci občutili olajšanje, nekateri pa so se soočali s poglobitvijo
neprijetnih čustev. Intervjuvani managerji in zdravniki so ob poročanju o VZ občutili
olajšanje/razbremenitev in ponos. Po mnenju nekaterih intervjuvanih zdravnikov je poročanje
o VZ njihova dolžnost in del njihove delovne obveznosti. Intervjuvani managerji so občutili
(samo) ponos, saj so s prijavo VZ naredili »nekaj dobrega in za pacienta in za sistem« (MINT1). Po drugi strani pa so se intervjuvane diplomirane medicinske sestre in zdravstveni
tehniki po poročanju o VZ soočali s poglobitvijo negativnih čustev. Večina intervjuvanih
medicinskih sester se je kljub prijavi VZ samoobtoževala. Prav tako so se nekatere soočale
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tudi s posledicami negativne izpostavitve, ki so se kazale v obtoževanju/nerazumevanju
sodelavcev/nadrejenih.
Izkušnje intervjuvancev glede odziva vodstva/nadrejenih ob seznanitvi z VZ so različne.
Intervjuvani managerji poročajo, da se je vodstvo ustrezno/podporno odzvalo, ko so jih
seznanili z VZ. Tudi intervjuvani zdravniki in diplomirane medicinske sestre poročajo o
podpornem, razumevajočem in korektnem odzivu vodstva, ko so jih seznanili z VZ.
»Po tem smo imeli varnostni pogovor in smo se o tem pogovarjali, kako bi to lahko
izboljšali, da se to več ne ponovi, in tako na splošno je bila takrat zdravnica zelo
razumevajoča, ker ni bila vodja, ampak jo je nadomeščala, in nadzorna sestra tudi tako,
da sem si jaz drug plan naredila in od takrat ni težav. Nekaj sem odnesla od tega, lahko
rečem.« (DMS-INT3)
Negativen odziv vodstva ob poročanju o VZ so doživeli le intervjuvani zdravstveni tehniki.
Te je vodstvo negativno izpostavilo v obliki posmehovanja ali ogovarjanja. Nekatere izmed
njih je vodstvo tudi kaznovalo zaradi povzročenega VZ, nekaterim pa so nadrejeni svetovali
korektivne ukrepe pri delu, vendar jih niso spodbudili, da bi VZ tudi prijavili v obstoječi
sistem poročanja.
»Bila sem kaznovana. Potem sta šli dve sodelavki na predavanje o odklonih, če se karkoli
zgodi na oddelku, ker kdor dela, dela tudi napake, da v bistvu kazni ni in da to, kar je bilo
meni narejeno, da je bil to absurd, da to se ne bi smelo tako narediti /.../ In cela bolnica
se je smejala, ker je glavna sestra to naprej povedala /…/ Ja prav po bolnici se je
govorilo, kaj je sestra s tega in tega oddelka naredila.« (ZT-INT1)
Vsi intervjuvanci so bili priča VZ. Intervjuvani managerji so povzročitelju VZ zagotavljali
podporo in pomoč ter ga pozivali/spodbujali k prijavi VZ v obstoječi sistem poročanja. Tudi
intervjuvani zdravstveni tehniki in zdravnik so povzročitelja VZ spodbujali k (skupni) prijavi
bodisi nadrejenemu bodisi (anonimno) v elektronski sistem poročanja. Po drugi strani pa
intervjuvani zdravniki pritrjujejo opozorilom zdravstvenih tehnikov, da nekateri zdravniki ne
želijo prevzeti odgovornosti za povzročen VZ. V teh primerih skušajo zdravniki prikriti VZ in
zdravstveni tehniki jim pri tem ne nasprotujejo, saj se bojijo morebitnega šikaniranja
zdravnika/povzročitelja VZ. V tem primeru zdravniki ne prijavijo VZ ali pa od zdravstvenih
tehnikov zahtevajo, da ga prijavijo. Zdravstvene tehnike zato tudi skrbi, da je profil
povzročitelja popačen. Intervjuvani zdravstveni tehniki poročajo tudi o nekorektnem odnosu
njihovih nadrejenih medicinskih sester.
»Nič, tiho sem bila. Ker je bila to diplomirana sestra, pa nisva hoteli jaz in sodelavka nič
naprej poročat, njej sva povedali in je ona kljub temu, da je vedela, da je naredila
napako, je zanikala, je rekla, da je pravemu pacientu dala pravo zdravilo.« (ZT-INT1)
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»Imel sem tudi incident z dežurno sestro. Delala je strokovne napake, opozoril sem jo na
to, vljudno, lepo sem jo vprašal, povedal, kaj si mislim, potem pa sem ga pošteno nasrkal,
cel dan /…/ Nočem imeti težav, ker sem prepričan, da bom še prišel v stik s to osebo in če
bo ona izvedela, zakaj je klicana na varnostni zagovor, bo točno vedela, katera oseba je
bila zraven, to se pravi jaz. In smo spet tukaj, kakšna anonimnost, seveda se bo vedelo,
kdo je to prijavil. Tudi če ne bi jaz prijavil, bi se vedelo, da sem jaz tisti, ki je posredoval
te informacije, ker se je to pri meni zgodilo.« (ZT-INT2)
3.2.2 Vpliv temeljnih nalog managerjev na poročanje o VZ v ZU (drugo specifično
raziskovalno vprašanje)
Na poročanje o VZ v ZU vplivajo štiri temeljne naloge managerjev: planiranje, organiziranje,
vodenje in kontrola.
Vpliv planiranja na poročanje o VZ v ZU
S funkcijami planiranega poročanja o VZ so dobro seznanjeni le intervjuvani managerji. Ti v
tem segmentu izpostavljajo planiranje (kontinuiranih): izobraževanj za vse zaposlene,
delovanje pristojnih služb ali pooblaščenih oseb (pooblaščenec za varnost ipd.), priprave
letnih analiz pogostosti VZ in vrednotenje uspešnosti izvedenih korektivnih ukrepov
(varnostnih pogovorov, varnostnih vizit …), nagrad za dosledno poročanje o VZ, izboljšav
obstoječega sistema poročanja in promocije pomembnosti poročanja o VZ v bolnišnici. Po
drugi strani pa o funkcijah planiranja poročanja o VZ večina intervjuvanih zdravnikov kot
tudi intervjuvanih zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester ni seznanjena.
Nekateri intervjuvani zdravniki in medicinske sestre so s funkcijo planiranja seznanjeni z
vidika zbiranja informacij o VZ, ki se nato analizirajo s ciljem preprečevanja določenih VZ
oziroma zagotavljanja čim višje kakovosti oskrbe pacienta.
V kontekstu proučevanja vpliva funkcije planiranja pa so vsi intervjuvanci izpostavili pomen
izobraževanja, vezanega na motiviranje (dvig zavesti), in predstavitev delovanja/način
poročanja o VZ v obstoječi sistem poročanja. Večina intervjuvancev je seznanjena z
možnostjo udeležbe na izobraževanjih za poročanje o VZ. Redki izmed intervjuvancev so se v
preteklosti teh izobraževanj tudi udeležili. Intervjuvani managerji pri tem izpostavljajo, da je
planiranje kontinuiranega izobraževanja vseh zaposlenih pomembno z vidika krepitve/dviga
varnostne kulture v bolnišnici. Intervjuvani zdravstveni tehniki pa menijo, da so izobraževanja
o načinu poročanja o VZ nujna, ker vsi zaposleni ne poznajo sistema in ga ne znajo
samostojno uporabljati oziroma ne poznajo delovanja obstoječega (elektronskega) sistema
prijave VZ.
»Ja, mogoče bi bilo dobro, da bi šli vsi skupaj, da bi nam bilo jasno, kako to poteka in
kako deluje, ker se mi zdi, da nobeden ne ve.« (ZT-INT2)
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Kljub izpostavitvi pomembnosti kakršnihkoli izobraževanj pa nekateri intervjuvanci z
izobraževanji o VZ sploh niso seznanjeni, medtem ko ostali intervjuvanci priznavajo, da
zaznavajo nizko udeležbo na izobraževanjih, ki se nanašajo na poročanje o VZ. Intervjuvani
zdravstveni tehniki kot razloge za nezainteresiranost za udeležbo na izobraževanjih navajajo
neustrezno izvedbo. Po njihovem mnenju medicinske sestre ta izobraževanja smatrajo kot
obliko kazni, saj morajo zaradi izobraževanj podaljšati delovni čas. Izobraževanja se namreč
ne morejo izvajati v času njihovega rednega dela, saj bi imeli pacienti zaradi pomanjkanja
kadra slabšo zdravstveno oskrbo. Intervjuvani zdravniki se izobraževanj za poročanje o VZ ne
udeležujejo (čeprav bi si želeli), ker se soočajo s pomanjkanjem časa. Izobraževanj se
zdravniki ne udeležujejo tudi zato, ker menijo, da je obstoječi (elektronski) sistem dovolj
enostaven/logičen za uporabo in ga lahko uporabljajo brez (dodatnih) izobraževanj.
»Mislim, da smo imeli tečaj, na katerega žal nisem uspela iti zaradi delovnih obveznosti,
ko pa sem sistem odprla, sem videla, da je dosti logično narejeno, da tudi če nimaš
tečaja, znaš vnesti stvari.« (Z-INT1)
Intervjuvanci v bolnišnici/na delovnem mestu niso opazili posebne promocije (npr. plakati),
ki bi zaposlene spodbujala k doslednemu poročanju o VZ. Intervjuvane diplomirane
medicinske sestre ugotavljajo, da je planirane promocije o pomembnosti poročanja o VZ v
bolnišnici premalo. Promocijo o pomembnosti prijavljanja VZ intervjuvanci vežejo na vlogo
vodje. Po njihovem mnenju so nadrejeni/vodje tisti, ki naj bi med zaposlenimi širili pozitivno
naravnanost za poročanje o VZ. Intervjuvani managerji ugotavljajo, da je število prijav VZ
odvisno od osebne zavzetosti vodij za krepitev ozaveščenosti in spodbujanje zaposlenih, da
poročajo o (vseh) VZ. Temu pritrjujejo tudi intervjuvane diplomirane medicinske sestre.
»Se izvaja, naš nadrejeni nas vedno, ko obravnavamo kakšen odklon na sestanku, opozori
še naprej prijavljajte odklone.« (DMS-INT5)
»Na rednih mesečnih sestankih nas spodbujajo in nam dajo v vednost, da je to v korist
pacienta, za zaščito pacienta in nas samih.« (DMS-INT6)
»To promocijo sem jaz čutil tako, ko nam je nadrejena sestra večkrat o tem povedala in
nas seznanila, na tak način promocija.« (ZT-INT4)
Spodbujanje in opozarjanje na pomembnost poročanja o VZ se pri vodji/nadrejenih še
intenzivira v primerih pojava hujših VZ. Intervjuvani zdravstveni tehniki izpostavijo, da se ob
pojavu hujših/težjih VZ izvajajo še dodatne supervizije in timske evalvacije/varnostni
pogovori z namenom preprečitve ponovitve VZ.
Kljub temu, da se zaposlene spodbuja k poročanju o VZ, pa za tovrstno zavzetost izboljšanja
zdravstvene oskrbe/varnosti pacienta zaposleni niso nagrajeni. Na ravni ustanove po mnenju
intervjuvanih zdravnikov kot tudi intervjuvanih zdravstvenih tehnikov ni planiranih nagrad.
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Intervjuvani manager priznava, da so sistem nagrajevanja (za poročanje o VZ) opustili pred
leti, vendar ga sedaj skušajo ponovno vzpostaviti v obliki nagrade za kakovost.
»Ja, to pa v naši hiši organiziramo, to nagrado za kakovost, in sicer je dve leti ni bilo, v
letošnjem letu se pa spet planira in eden od kriterijev bi bil tudi poročanje o teh odklonih,
v bistvu bolj število, da se to res poroča. Na ta način bi lahko oddelek pridobil nekaj točk,
ki prispevajo h končni oceni.« (M-INT2)
V kontekstu planiranja poročanja o VZ intervjuvani managerji načrtujejo tudi izboljšave
obstoječega sistema poročanja o VZ. V preteklosti so že izvedli delavnice za zaposlene, kjer
so ti lahko podali svoje mnenje, izkušnje ter predloge za izboljšanje delovanja sistema
poročanja o VZ. Prav tako so bile te delavnice namenjene načrtovanju načina odprave
zaznanih odstopanj/pomanjkljivosti obstoječega sistema. V prihodnosti pa intervjuvani
managerji načrtujejo izboljšave v smeri boljše dostopnosti in uporabnosti elektronskega
sistema poročanja o VZ.
Vpliv organiziranja na poročanje o VZ v ZU
Vsi intervjuvanci so seznanjeni s postopki ali fazami poročanja o VZ v bolnišnici. Vsi
intervjuvanci so tudi seznanjeni z obstoječim informacijskim sistemom za poročanje o VZ,
vendar ga vsi ne znajo uporabljati. Vsi intervjuvanci izpostavljajo hierarhično organizacijo
poročanja o VZ. V primeru pojava VZ intervjuvanci vedo, da mora povzročitelj in/ali priča
VZ tega sprva prijaviti (pisno ali ustno) svojemu nadrejenemu in nato mora o VZ (lahko
anonimno) sporočiti tudi v obstoječi informacijski sistem poročanja v bolnišnici. S (hujšimi)
VZ morajo biti seznanjene odgovorne osebe, kot so pooblaščenci za varnost in zadolženi za
kakovost (pooblaščenci za prijavo VZ) ter vodstvo oddelka in/ali bolnišnice. V primerih, ko je
bila pacientu znatno ogrožena varnost, je treba VZ prijaviti tudi na Ministrstvo za zdravje.
Poročila o VZ, ki so bila oddana v elektronski sitem poročanja, obravnava odgovorna oseba v
službi za varnost/kakovost. Vsi intervjuvanci vedo, da poročanju o VZ (bodisi v informacijski
sistem bodisi nadrejenemu) sledi varnostni pogovor/evalvacijski sestanek, na katerem
(objektivno) analizirajo vzroke za nastanek/pojav VZ, načine njegovega preprečevanja –
korektivni ukrepi in podajo predloge izboljšav za zagotavljanje kakovostne zdravstvene
oskrbe pacienta.
V kontekstu organizacije poročanja o VZ intervjuvanci izpostavijo odstopanja. Večina
intervjuvancev poroča o pojavu VZ svojim nadrejenim, medtem ko prijave VZ v obstoječi
informacijski/elektronski sistem vnašajo pogojno. Na eni strani intervjuvane medicinske
sestre in zdravniki pojav VZ v obstoječi informacijski sistem poročajo na priporočilo
nadrejenega. Nadrejeni namreč presodi o smotrnosti poročanja o VZ v obstoječi informacijski
sistem in večina intervjuvancev priznava, da se v informacijski sistem ne prijavijo vsi VZ.
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Intervjuvani managerji in zdravstveni tehniki menijo, da se v obstoječi informacijski sistem
VZ ne vnašajo zato, ker je elektronska prijava VZ zahtevna in nepregledna.
»Ne preveč. Boljši kot nič, ampak še kar nekaj pomanjkljivosti. Moti me, da ni preveč
pregleden, da vzame kar dolgo časa, predvsem to, da ni pregleden, da moram jaz za vse
te odklone voditi še dodatno evidenco zato, ker ne zaupam še čisto temu.« (M-INT2)
»Ne, žal se mi ne zdi enostaven. Kadarkoli sem šla v program, sem imela neke težave in
nikakor ne priti, tako da bom ponovno šla na izobraževanje. Meni ni čisto enostaven.
Tudi kolegom ne.« (M-INT4)
»Sistem sploh ni enostaven. V sistemu se lovimo prvo zato, ker je možnost anonimnega
prijavljanja. Če se anonimno prijaviš, potem ne moreš več odpret sistema glede na to, da
imamo še drugo delo, včasih se zgodi, da se usedemo za računalnik, začnemo pisat in če
te prekinejo pri delu in ne dokončaš pri anonimni prijavi, moraš vse še enkrat napisat.
Potem moraš s svojim geslom ponovno notri. Nekako se mi zdi, da se tudi ljudje ne želijo
preveč izpostavljat, čeprav v končni fazi je vseeno, kdo to napiše, dogodek je treba
razrešit in se ga napiše, drugače se pri nekaterih teh vpisovanjih tudi opisuje oz. sistem
zahteva ime in priimek delujočega zaposlenega.« (M-INT6)
»Ja, jaz poznam samo eno sestro, ki se lahko na njo obrnem na celem oddelku, ki sem
prepričan, da to zna narediti.« (ZT-INT2)
Po drugi strani pa nekateri intervjuvani zdravniki in diplomirane medicinske sestre menijo, da
je informacijski sistem za poročanje o VZ enostaven in razumljiv za uporabo.
»Enkrat, ko se malo poglobiš in ga začneš uporabljat, je. Lahko bi bilo malo bolje
oblikovano, na malo bolj preprost način. Sicer mi se zdi pa, da je v redu. Načeloma vse
notri zaobjame, vse te stvari, ki jih mi smatramo kot varnostni zaplet, se da prijavit. Tako
da po moje je v redu, je pa sama preglednost tega sistema, malo nepregledno deluje vse
skupaj.« (DMS-INT2)
»Meni se zdi kar preprosto in logično narejeno, da tisto, kar se je zgodilo, opišeš pa tudi
poklikaš, kam to potem potuje naprej.« (Z-INT1)
Vsi intervjuvanci kot oviro za dosledno poročanje o VZ v obstoječi informacijski sistem
navajajo pomanjkanje časa/časovno stisko. Če želijo intervjuvanci oddati poročilo o VZ v
informacijski sistem, morajo to narediti izven rednega delovnega časa. Narava dela
zdravstvenega osebja je namreč takšna, da je zdravstvena oskrba/varnost pacienta njihova
primarna naloga in če bi bila varnost pacienta ogrožena, medtem ko bi izpolnjevali
elektronsko poročilo o VZ, bi s poročanjem nemudoma prenehali in svojo pozornost namenili
oskrbi pacienta. Z nedokončanim vnosom ali nenadno prekinitvijo elektronske prijave VZ pa
se vneseni podatki v informacijski sistem ne shranijo in zato morajo intervjuvanci ob ponovni
91

prijavi v sistem ponovno vnesti vse informacije, vezane na prijavljeni VZ. Zaradi tega večina
intervjuvancev VZ v obstoječi informacijski sistem vnaša izven svojega delovnega časa,
vendar v dnevu, ko se je VZ pojavil.
»To poročanje vzame en del časa, to med delovnim časom skoraj ni možno, da bi jaz
naredila vse, kar je treba. Jaz lahko med delovnim časom poročam samo ustno
nadrejenemu.« (DMS-INT6)
»Izpolnimo v isti izmeni, ampak ni nujno, da je takoj izpolnjeno, zdravnika se pokliče
vedno, da potem on odredi, kaj pa kako.« (ZT-INT6)
»Pa nekako si ga že, saj včasih tudi podaljšujem tudi za druge stvari, ne samo za te.
Ampak če bi bilo treba, bi si ga vzeli.« (Z-INT4)
»To nam vzame kar nekaj časa, poleg tega imamo veliko administracije, veliko pišemo na
liste in potem si moramo določene podatke, zdaj že vemo katere, prinesti k računalniku in
časovno zahteva svoj čas. V eni minuti težko včasih kaj narediš. Ampak pri nas je delo
tako, da če pride pomembnejše delo, moraš delo spustit in iti do pacienta, če nisi
dokončal, moraš to zapreti in lahko se ti zgodi, da potem podatki izginejo, posebej če si
na neregistrirani, anonimni prijavi.« (M-INT6)
Kljub pomanjkanju časa za elektronsko prijavo VZ se vsi intervjuvanci zavedajo, da je
njihova delovna obveznost/strokovna dolžnost ali etika, da poročajo o VZ. Poleg zahtevnosti
in nepreglednosti uporabe elektronskega sistema poročanja in njegove časovne zamudnosti
intervjuvani managerji in zdravstveni tehniki opozarjajo tudi na pomanjkanje znanja
zaposlenih za samostojno izpolnjevanje elektronske prijave VZ v obstoječi informacijski
sistem. Če želijo VZ prijaviti v informacijski sistem, zaposleni poiščejo pomoč sodelavcev
oziroma nekoga, ki ta sistem uporablja pogosteje kot oni sami.
Ne nazadnje intervjuvanci prepoznavajo kot oviro za poročanje o VZ v obstoječi
informacijski sistem tudi, da ni zagotovljenih prostorov, kjer bi lahko bili sami in bi bila
zagotovljena zaupnost. Intervjuvani zdravniki in zdravstveni tehniki poročajo, da imajo na
voljo dovolj računalnikov za elektronsko prijavo VZ, vendar so ti računalniki in delo na njih
vidni vsem zaposlenim. Po izkušnjah intervjuvancev jim v bolnišničnih prostorih ni
zagotovljen prostor, v katerega bi se lahko diskretno umaknili, če bi želeli podati (anonimno)
prijavo o VZ. Intervjuvani managerji zavračajo idejo, da bi se zaposlenim omogočila mobilna
aplikacija na prenosnem telefonu, s pomočjo katere bi lahko oddali elektronsko prijavo o VZ.
Po mnenju intervjuvanih managerjev zdravstveno osebje v času delovne obveznosti ne sme
imeti mobilnega telefona.
»Planiranje preko mobilnega telefona sploh ne, ker uradno ne smemo imeti mobilnega
telefona v službi. V zdravstveni negi naj bi med delom odložili telefone, ker se že tako
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včasih kakšen telefon preveč pogleda ali pa se zatopi v telefon tako, da pri našem sistemu
dela ne moremo gledati v telefon in negovati pacienta tako, da v taki obliki bi preprečili.«
(M-INT6)
Pri tem intervjuvani managerji še dodajajo, da prijava VZ preko mobilne aplikacije na
prenosnem telefonu ni izvedljiva, saj bi v tem primeru morale zdravstvene ustanove
zaposlenim zagotoviti službene prenosne telefone. Slednje pa je za zdravstvene ustanove
nedosegljiv izdatek.
Med intervjuvanci je zaznano odstopanje tudi v odnosu do obstoječega informacijskega
sistema za poročanje o VZ. Intervjuvane diplomirane medicinske sestre, zdravniki in nekateri
managerji izkazujejo zaupljiv odnos do informacijskega načina poročanja o VZ. Po njihovem
mnenju informacijski sistem deluje ustrezno in poročila o VZ so ustrezno analizirana. Po
drugi strani pa intervjuvani zdravstveni tehniki in nekateri managerji menijo, da obstoječi
informacijski način poročanja o VZ ni najboljši, ker ne zagotavlja popolne anonimnosti. Prav
tako ne deluje popolnoma ustrezno, ker pri vnosu podatkov o VZ pride do težav v programu.
Intervjuvani zdravstveni tehniki ne zaupajo obstoječemu informacijskem načinu poročanja,
ker jim ne zagotavlja popolne anonimnosti in ker niso v zadostni meri seznanjeni z načinom
obravnave/analize poročil o VZ.
»V sistemu smo že ugotovili določene napake in naš računalniški sistem je narejen tako,
da v tem računalniškem sistemu so napake, računalniška služba ni, bom rekla, takojšnja,
včasih moramo napake večkrat javljat in že z vpisom gesla in svoje, mislim da, določene
osebne številke na začetku so se ljudje upirali, ker ravno tako se je sistem sesul, nihče ni
prepričan od nas, vključno z mano, da je ta sistem 100 % varen.« (M-INT6)
Pomanjkljivost v kontekstu vpliva organizacije na poročanje o VZ v bolnišnici so
intervjuvanci prepoznali tudi v nizki stopnji seznanjenosti zaposlenih (zdravstveni tehniki in
diplomirane medicinske sestre kot tudi zdravniki) s pravilniki in organizacijskimi
postopki/predpisi glede načina poročanja o VZ. Le intervjuvani managerji poznajo pravilnike,
ki so elektronsko (spletna stran ustanove) dostopni vsem zaposlenim, in organizacijske
predpise ter navodila za prijavo VZ v zdravstvenih ustanovah.
Vpliv vodenja na poročanje o VZ v ZU
Vpliv vodenja je v kontekstu spodbujanja poročanja o VZ ključnega pomena. Po mnenju
intervjuvanih managerjev je vloga vodje v proučevani ZU spodbudno naravnana. To
spodbudno vlogo managerji vidijo v tem, da (1) so postopki poročanja o VZ sistemizirani
(npr. presoje, sestanki, poročila, varnostni pogovori, varnostne vizite), (2) zaposlenim je
zagotovljena pomoč (npr. sodelavec ali odgovorni za poročanje o VZ) pri poročanju o VZ, (3)
možnost anonimnosti prijave o VZ, (4) zaposlene spodbujajo k izobraževanju, vodje jih
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ozaveščajo o pomembnosti beleženja VZ, (5) spodbujanje k poročanju o VZ se izvaja v
vertikalni strukturi zaposlenih in po mnenju intervjuvanih managerjev se varnostna kultura v
ZU odmika od (6) iskanja krivca za VZ k oblikovanju korektivnih ukrepov za preprečevanje
VZ v prihodnje.
Po drugi strani pa intervjuvani zdravniki in zdravstveni tehniki ter diplomirane medicinske
sestre ne delijo mnenja intervjuvanih managerjev glede (spodbudne) vloge vodij v proučevani
ZU. Tako intervjuvane diplomirane medicinske sestre kot zdravniki in zdravstveni tehniki
zaznavajo dvojnost vloge vodje. Na eni strani od nekaterih vodij diplomirane medicinske
sestre in zdravniki opažajo spodbudno vlogo vodje glede VZ. To vlogo zaznavajo diplomirane
medicinske sestre v obliki izkazanega razumevanja in empatije ob pojavu VZ pri oskrbi
pacienta ter pojasnjevanja, zakaj je prijava povzročenega VZ pomembna pri (še)
kakovostnejši oskrbi pacienta. Te vodje so, po izkušnjah intervjuvanih zdravnikov, poročanju
o VZ naklonjeni in oni sami oziroma njihovi podrejeni nimajo zadržkov pri poročanju o VZ,
saj menijo, da je poročanje koristno tudi pri dvigu zavesti zaposlenih. Po drugi strani pa
intervjuvani zdravniki in zdravstveni tehniki poročajo o neustrezni (nespodbudni) vlogi svojih
vodij glede poročanja o VZ. Od podrejenih zahtevajo (ali celo ukazujejo), da poročajo o VZ,
in nekateri intervjuvani zdravniki ali diplomirane medicinske sestre se soočajo z dvomi, ali
VZ sploh prijaviti, saj njihovi vodje VZ pogosto razumejo kot posledico strokovne
malomarnosti ali nesposobnosti. Te vodje VZ razumejo kot osebno napako zaposlenega in do
povzročitelja VZ ne izkazujejo razumevanja, temveč ga zaradi VZ sankcionirajo.
Intervjuvani zdravniki in diplomirane medicinske sestre kot tudi zdravstveni tehniki
izpostavljajo, da je vloga vodje glede VZ v veliki meri odvisna od vrste (lažjih ali težjih) VZ
in medosebnih odnosov med zaposlenim in vodjo. Posledično variira tudi odziv
vodji/nadrejenih na pojav VZ. V primeru lažjih VZ brez vidnih posledic je odziv vodij bolj
naklonjen (včasih celo indiferenten) poročanju o VZ, v primeru težjih VZ z jasnimi
posledicami pri pacientu pa je (lahko) vloga vodje neustrezna oziroma nespodbudna.
V tem segmentu med intervjuvanci spet zaznamo neskladje med zaznavami odziva vodij.
Intervjuvani managerji namreč menijo, da se vodje na pojav VZ odzivajo strpno, da so pri tem
sočutni, umirjeni in da vzpostavijo zaupno okolje med njimi in svojimi zaposlenimi, da bi
lahko analizirali vzroke za pojav VZ in identificirali morebitne korektivne ukrepe. Tudi
nekateri intervjuvani zdravniki, zdravstveni tehniki in diplomirane medicinske sestre
pritrjujejo mnenju intervjuvanih managerjev. Za svoje vodje povedo, da so razumevajoči in
jim nudijo pomoč v primeru VZ. Po drugi strani pa večina intervjuvanih zdravstvenih
tehnikov in diplomiranih medicinskih sester poroča o neustreznem odzivu njihovih vodij pri
poročanju o VZ. Zdravstveni tehniki doživljajo nekorektno ravnanje svojih vodij v smislu, da
vodje podpirajo oziroma izkazujejo razumevanje predvsem zdravnikom in vzroke za VZ
iščejo v delu zdravstvenih tehnikov (in ne tudi v delu zdravnikov). Intervjuvani zdravstveni
tehniki so se ob pojavu VZ soočali tudi z grajo/sankcioniranjem in obrekovanjem, ki so jih
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izvajali njihovi nadrejeni. Podobne odzive vodij so doživele tudi intervjuvane diplomirane
medicinske sestre, ko so jih njihovi vodje obsojali in jih neustrezno (subjektivno)
sankcionirali.
Razhajanja v oceni vpliva vloge vodje na poročanje o VZ se med intervjuvanci izkazuje tudi v
doživljanju oziroma izkazovanju zahvale. Po mnenju intervjuvanih managerjev se vodje
zahvalijo svojim zaposlenim, ko poročajo o VZ. Intervjuvani zdravniki, diplomirane
medicinske sestre in zdravstveni tehniki pa opozarjajo na pomanjkanje zahval in motivacije
vodij za poročanje o VZ. Po mnenju intervjuvanih zdravnikov je poročanje o VZ delovna
obveznost zaposlenih v ZU in zato zahvale niso na mestu. Intervjuvani zdravstveni tehniki pa
menijo, da je njihovim nadrejenim samoumevno, da zaposleni poročajo o VZ. Posledično
intervjuvani zdravstveni tehniki in diplomirane medicinske sestre poročajo o pomanjkanju
(osebnega) zgleda vodij za poročanje o VZ, medtem ko intervjuvani managerji in zdravniki
ocenjujejo, da so vodje zgled zaposlenim pri poročanju o VZ. Intervjuvani managerji menijo,
da osebni zgled izkazujejo s tem, ko svoje podrejene seznanijo s poročanjem o lastnih VZ.
Vpliv kontroliranja na poročanje o VZ v ZU
Intervjuvani zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki so s sistemom
kontroliranja v zvezi s poročili o VZ in letnimi analizami slabo/pomanjkljivo seznanjeni.
Nekateri izmed intervjuvancev bodisi ne poznajo sistema kontroliranja bodisi niso seznanjeni
s potekom obravnave svojih prijav VZ v elektronski sistem poročanja. Nekatere intervjuvane
diplomirane medicinske sestre povedo, da so s potekom kontrole oziroma z nadzorom nad
poročili seznanjene na izobraževanjih, ko jim služba za kakovost grafično prikaže
intenzivnost pojavljanja različnih vrst VZ. Prav tako so nekateri intervjuvani zdravstveni
tehniki z nadzorom nad poročili o VZ seznanjeni na internih sestankih preko oddelčnih
medicinskih sester za kakovost. Večina intervjuvanih zdravnikov in skoraj vsi zdravstveni
tehniki pa niso seznanjeni ne s sistemom kontrole poročanja o VZ kot tudi ne z vsebino letnih
poročil o VZ. Pri tem intervjuvani zdravniki omenjajo, da izvajajo interne analize VZ in
varnostne pogovore, s katerimi določijo korektivne ukrepe. Med intervjuvanimi
diplomiranimi medicinskimi sestrami je zaznati razliko v njihovi seznanjenosti oziroma v
poznavanju sistema kontrole poročanja o VZ. Tako nekatere diplomirane medicinske sestre
izpostavljajo težavo nizke varnostne kulture in njihove pomanjkljive informiranosti oziroma
slabe seznanjenosti z vsebino letnih poročil o VZ. Te diplomirane medicinske sestre povedo,
da sta poročanje in seznanjenost z analizo poročil domena nadzorne medicinske sestre.
Nadzorna medicinska sestra naj bi imela nalogo vnosa poročil o VZ v obstoječi elektronski
sistem. Te diplomirane medicinske sestre si želijo, da bi jih nadrejeni seznanili z vsebino
letnih poročil. Po drugi strani pa nekatere intervjuvane diplomirane medicinske sestre povedo,
da so s sistemom nadzora seznanjene preko letnih poročil. V teh poročilih so zabeležene vrste
VZ in intenzivnost njihove pojavnosti.
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Intervjuvani managerji potek kontrole sistema poročanja – nadzor nad poročili o VZ – vežejo
na pooblaščence za varnost in/ali zadolžene za kakovost. Po mnenju nekaterih intervjuvanih
managerjev v službi za varnost/kakovost analizirajo vsa poročila o VZ in jih posredujejo
bodisi Ministrstvu za zdravje bodisi vodstvu oddelkov. Nekateri intervjuvani managerji pa ne
vedo, ali se vsebina poročil o VZ deli tudi na pogostost pojava na ravni oddelkov, klinik in
bolnišnic. V letnih poročilih je zajeta statistika vrst VZ (npr. število padcev, razjed zaradi
pritiska ali VZ z zdravili) in ta vsebina je javno dostopna na ravni bolnišnice, klinik in
oddelkov. Z vsebino letnih poročil o VZ se vodje/intervjuvani managerji seznanijo tudi pri
presojah in na sestankih.
Vsi intervjuvanci opozarjajo na pomanjkanje povratnih informacij glede poročanja o VZ.
Intervjuvani managerji zaznavajo pomanjkanje povratnih informacij (poročil) glede analiz VZ
na ravni ustanove. Po njihovi oceni so povratne informacije na ravni nekaterih
klinik/oddelkov ustrezne, manjkajo pa povratne informacije glede korektivnih ukrepov
oziroma predlogov izboljšav tako na ravni oddelka in klinike kot na ravni ustanove.
Intervjuvani zdravniki izpostavljajo težavo pomanjkanja povratnih informacij glede
obravnavanja poročil o VZ, ki se nanašajo na verbalno nasilje nad zaposlenimi. Intervjuvane
diplomirane medicinske sestre pa izpostavljajo problematičnost segregacije/selektivnega
izločanja povratnih informacij. Diplomirane medicinske sestre so seznanjene z obravnavo VZ
na ravni njihove klinike/oddelka, medtem ko o obravnavi in sprejetih ukrepih na ravni
ustanove niso seznanjene. Slednje se zdi diplomiranim medicinskim sestram še posebej
problematično, ker med klinikami zaznavajo različne oblike varnostnih ukrepov za podobne
(ali enake) VZ in bi se lahko iz tujih/njih že kaj naučile. Intervjuvani zdravstveni tehniki
včasih pridobijo povratne informacije in včasih so seznanjeni z ustreznimi korektivnimi
ukrepi ob VZ, ki so se jim zgodili.
Tako intervjuvane diplomirane medicinske sestre kot tudi zdravstveni tehniki in zdravniki
opozarjajo na to, da med zaposlenimi ni preverjanja, ali si upajo poročati o VZ, medtem ko
intervjuvani managerji menijo, da za to skrbijo vodje zdravstvene nege/nadzorne medicinske
sestre. Pri tem managerji izpostavljajo težavo pri preverjanju, ali si zaposleni upajo poročati o
VZ. Raven varnostne kulture intervjuvani managerji neposredno ocenjujejo z intenzivnostjo
poročanja o VZ in pri tem zaznavajo razlike tako med oddelki kot tudi med klinikami.
Intervjuvani managerji preverjajo, ali si zaposleni upajo poročati o VZ, na rednih strokovnih
nadzorih, ko zaposlene naključno sprašujejo o njihovi pripravljenosti poročati o VZ.
Intervjuvani zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki izpostavijo, da ni
preverjanja znanja zaposlenih za samostojno poročanje o VZ. Ena intervjuvana diplomirana
medicinska sestra omeni, da medicinska sestra za kakovost na ravni njenega oddelka
naključno preverja/sprašuje zaposlene, ali znajo prijaviti VZ v obstoječi (elektronski) sistem.
V nasprotju z njimi pa intervjuvani managerji menijo, da se znanje zaposlenih glede
poročanja o VZ preverja. Za slednje naj bi bila zadolžena služba za kakovost in/ali
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medicinska sestra za izobraževanje. Prav tako naj bi vse nove zaposlene v sklopu uvajanja na
delovno mesto seznanili s postopki poročanja o VZ. Ne nazadnje naj bi se znanje zaposlenih
glede poročanja o VZ preverjalo tudi med rednimi strokovnimi nadzori/vizitami.
Po mnenju vseh intervjuvancev se v obstoječem sistemu kontrole ne ugotavlja oziroma
preverja odstopanj ali ovir pri poročanju o VZ v obstoječi elektronski sistem.
3.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na poročanje o VZ v ZU (tretje specifično raziskovalno
vprašanje)
Dejavnike, ki vplivajo na poročanje o VZ, v naši analizi delimo na zaviralne in spodbudne.
Zaviralni dejavniki pri poročanju o VZ
Na intenzivnost poročanja o VZ vplivajo na zaposlene tako spodbudni kot tudi zaviralni
dejavniki. Glede na izražena mnenja in izkušnje intervjuvancev je zaznati večji (in
neposreden) vpliv zaviralnih dejavnikov in posreden vpliv spodbudnih dejavnikov. Posredne
vplive spodbudnih dejavnikov intervjuvanci umeščajo predvsem v zaznavanje dviga
kakovosti oziroma izboljšanja zdravstvenih storitev in varnosti tako pacientov kot tudi
zaposlenih s preprečevanjem VZ.
Glede na mnenja in izkušnje intervjuvancev so identificirani številni dejavniki, ki na
poročanje o VZ v bolnišnici delujejo zaviralno. Gre za zaviralne dejavnike, ki so vpeti v
funkcije managementa: (1) nizko varnostno kulturo, (2) neustrezno vlogo vodje (vodenje), (3)
pomanjkanje povratnih informacij in izvajanja varnostnih pogovorov (kontroliranje), (4)
pomanjkljivosti obstoječega sistema poročanja (organiziranje), (5) pomanjkljivo seznanjanje
zaposlenih tako s sistemom poročanja kot tudi s pomembnostjo poročanja o VZ
(ozaveščenost) (planiranje). Poleg zaviralnih dejavnikov, vezanih na funkcije managementa,
kot zaviralni dejavnik intervjuvani zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni
tehniki prepoznavajo tudi (6) okrnjeno zaščito in strokovno pomoč poročevalcu o VZ, ki jo
pričakujejo od bolnišnice.
Med zaviralne dejavnike pri poročanju o VZ vsi intervjuvanci omenjajo varnostno kulturo.
Četudi se po oceni intervjuvancev varnostna kultura postopoma izboljšuje, je med
zaposlenimi še vedno zaznati nizko stopnjo zavesti o pomembnosti poročanja o VZ.
Predvsem pa je med zaposlenimi prisoten strah pred negativnim izpostavljanjem in
zmanjšanim ugledom ob poročanju o VZ (obtoževanje, zamere), prisoten pa je tudi strah pred
kaznovanjem in (pravnimi) posledicami zaradi povzročitve VZ. Vsi intervjuvanci priznavajo,
da se tako sami kot tudi njihovi sodelavci soočajo z dvomom, ali poročati o VZ in se s tem
morebiti negativno izpostaviti v delovnem kolektivu. Pri intervjuvanih zdravnikih,
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diplomiranih medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih je prisoten strah pred obtoževanjem
in obsojanjem s strani njihovih vodji in/ali sodelavcev.
»Odvrača me, da bi katerega izmed sodelavcev očrnil, zašpecal, to me najbolj …« (ZTINT4)
»Lahko je kakšna užaljenost od kolegov, če je kdo udeležen in to vzame kot osebno stvar
/…/ Jaz mislim, da najbolj strah pred tem, kaj bo, če se nekaj sporoči v odklon ali če vidiš
nekoga od drugih, da nekaj počne neoptimalno in da bo potem nate jezen in ti bo nekje
drugje vrnil ali kaj drugega podtaknil oz. da boš kaznovan zaradi tega, ker si nek
varnostni zaplet vnesel.« (Z-INT1)
»Mislim, da je premalo tega poročanja predvsem z razlogom, da se vsak boji, da bo kriv,
da bo koga drugega obtožil.« (Z-INT2)
»Obsojanje okolice, ker ti ne veš nikoli, kako bodo drugi odreagirali na to in gledali tvojo
napako. In potem kakšne bodo posledice.« (DMS-INT4)
Tudi intervjuvani managerji priznavajo, da je tovrsten strah zaposlenih v bolnišnici prisoten.
Eden izmed njih navaja konkreten primer.
»Tukaj sem ugotovila, da medicinska sestra prijavi nek odklon, ki ga je naredil zdravnik
ali nek drug profil, tukaj pa se lahko zgodi, da so pritiski s tega drugega profila na
zaposlenega v zdravstveni negi, kaj se gre, zakaj je to prijavil, to ni njegova stvar, tukaj
se pa lahko zgodi.« (M-INT2)
V kontekstu zaviralnega dejavnika varnostne kulture za poročanje o VZ se po mnenju vseh
intervjuvancev umešča tudi morebitno zmanjševanje lastnega ugleda ali ugleda sodelavcev.
Ena intervjuvana diplomirana medicinska sestra meni, da bi se zaradi poročanja o VZ počutila
osramočeno pred sodelavci, podobno menijo tudi zdravstveni tehniki. Intervjuvani
zdravstveni tehniki omenjajo, da so že doživeli očitke svojih sodelavcev in ogovarjanje o
(strokovni) nesposobnosti. Intervjuvani zdravniki pa so glede zadržka zaradi zmanjševanja
lastnega ugleda ali ugleda sodelavcev omenjali, da se takšni primeri pojavljajo, vendar se
skuša z možnostjo anonimne prijave VZ ta zadržek odpraviti.
Poleg negativne izpostavitve in zmanjšanega ugleda intervjuvance pri poročanju o VZ
zadržuje tudi strah pred posledicami oziroma kaznovanjem. Čeprav intervjuvani managerji
izpostavljajo, da strah zaposlenih pred pravnimi posledicami zaradi poročanja o VZ ni
utemeljen, ga omenjajo tako intervjuvani zdravniki kot tudi intervjuvane diplomirane
medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Intervjuvani zdravstveni tehniki menijo, da so v
primerih hujših VZ brez podpore delodajalca. Poleg skrbi glede morebitnih pravnih posledic
pa se intervjuvanci pri poročanju o VZ soočajo tudi s strahom pred kaznovanjem. Intervjuvani
zdravniki tako omenjajo občutenje stresa pri svojem delu zaradi morebitnih sankcij.
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Intervjuvane zdravstvene tehnike je strah, da bi bili zaradi poročanja o VZ prerazporejeni na
slabše delovno mesto. Tudi intervjuvani managerji priznavajo, da bi bila kakršnakoli oblika
kaznovanja zaradi poročanja o VZ vzvod rušenja medosebnih odnosov med zaposlenimi.
Zaradi tega opozarjajo, da je treba poročanje o VZ obravnavati ne kot »napako zaposlenega«
temveč kot VZ, ki mu sledijo ustrezni korektivni ukrepi.
Na nedosledno poročanje o VZ negativno vpliva tudi vodenje oziroma neustrezna vloga
vodje. Intervjuvani zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki
izpostavijo, da se med vodji/nadrejenimi pojavljajo razlike v odnosu do poročanja o VZ.
Problematična je predvsem vloga vodje, ki do svojih podrejenih v primeru povzročitve in/ali
poročanja o VZ ne izkazuje razumevanja in strpnosti ter zaposlene (z lastnim zgledom) ne
spodbuja/motivira k poročanju o VZ. Gre za prisotnost vodij, ki zahtevajo/ukazujejo
zaposlenim, da morajo prijaviti VZ ali jih ob povzročitvi VZ obsoja, graja in jih (celo)
subjektivno kaznuje. Ob pojavu istega VZ vodja poda različne sankcije povzročitelju. Če je s
povzročiteljem VZ v dobrem/zaupnem odnosu, mu izreče milejšo kazen (npr. ustni opomin ali
celo VZ ignorira), če pa je s povzročiteljem že v preteklosti doživel nesoglasja, mu določi
strožjo kazen. Na poročanje o VZ negativno vpliva tudi vodja, ki ob pojavu in poročanju o
VZ svoj odziv pogojuje z vrsto in pogostostjo VZ ter z medosebnimi odnosi s podrejenimi.
Pri tovrstnem vodenju intervjuvani zdravniki občutijo pomanjkanje spodbud in motivacije za
poročanje o VZ. Intervjuvane diplomirane sestre in zdravstveni tehniki poročajo o vodenju
brez (osebnega) zgleda in o pomanjkanju objektivnega vrednotenja vzrokov za pojav VZ in
korektivnih ukrepov. Tudi intervjuvani managerji priznavajo, da se v proučevani bolnišnici
(še vedno) pojavljajo različne oblike obravnave zaposlenih/povzročiteljev VZ, ki jim njihovi
vodje z neustrezno vlogo ne zmorejo predstaviti/približati pomembnosti – dolgoročnih
pozitivnih vplivov – poročanja o VZ. Prav tako te vodje ne motivirajo svojih zaposlenih, da bi
dosledno poročali o VZ v obstoječ sistem poročanja.
Neposredno na neustrezno vlogo vodenja se vpenja tudi tretji zaviralni dejavnik za
doslednejše poročanje o VZ v bolnišnici. Gre za okrnjeno izvajanje funkcije kontroliranja v
smislu transparentnega informiranja (vseh) zaposlenih glede obravnave poročil o VZ in
določitve korektivnih ukrepov.
»Moti me predvsem v določenih primerih odsotnost povratnih informacij, predvsem kot
sem prej rekel, dobimo mesečno, kakšni odkloni so se zgodili, ampak to nam poročajo o
odklonih, ki so se zgodili … Obveščeni smo, kaj se je zgodilo ... Mene pa bolj zanima
povratna informacija z višjih nivojev. Korektivni ukrepi so nekateri zraven, povratna
informacija z višjega nivoja, a se je to dobro naredilo ali slabo, jaz razumem, da
korektivni ukrep mora biti, ampak še zmeraj iz vodstva … Več dialoga med samim
vodstvom in delavci.« (ZT-INT4)
»Povratnih informacij skorajda ni, jih je zelo malo« (ZT-INT6)
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»Saj na nivoju naše klinike se zgodi, kar lahko naredimo v okviru bolnice pa nimaš toliko
pregleda, ker ne veš, koliko je teh napak, neskladij, kaj so drugod naredili, kaj bi lahko
mogoče mi boljše naredili. Tega se mi zdi, da manjka.« (M-INT4)
»Zlasti, ko poročamo o neugodnih namestitvah bolnikov, ko nimamo prostora za izolacijo
itn., redno poročamo, vendar ni nobenega odgovora o tem.« (M-INT5)
»Dostikrat pa se javlja napaka, pa ni odziva, ali se javlja pomanjkljivost, pa ni odziva.«
(M-INT6)
Prav tako večina intervjuvancev ugotavlja, da nekateri vodje slabo vodijo varnostne pogovore
z zaposlenimi in posledično temu zopet prihaja do pomanjkanja povratnih informacij glede
korektivnih ukrepov. Nekateri intervjuvani zdravniki varnostne pogovore doživljajo kot
sovražne sestanke, kjer se skuša prekriti vzroke za pojav VZ in/ali se pojav VZ subjektivno
obravnava.
»Moje izkušnje so bile izrazito slabe, v bistvu poročanje, obravnava teh zapletov je
uradno institucionalizirano prikrila veliko vzrokov, zakaj delo ni optimalno potekalo, in
to se mi zdi nevarno in še mnogo slabše, če tega sistema ne bi bilo. Če sistema ne bi bilo,
bi en prišel, pa bi rekel, glejte, to pa ni v redu, to je v redu, sistema ni, sistem mora biti.
Sigurno se dogajajo napake kljub temu, da se o njih ne poroča. Moja omenjena izkušnja
je bila pa s tem, da se sistem zlorablja s tem, da se krivdo vali na druge in da se uradno
stvari, ki so potekale narobe, opraviči in predstavi kot drugačne, kot so v resnici bile.«
(Z-INT3)
»Mislim, da ukrepanje ni na primernem nivoju, ker so ukrepi vedno lahko boljši. Moti me
tudi, da so odkloni včasih preveč subjektivni, niso objektivni.« (INT6-Z)
»… da se z obravnavo tega kaj izboljša, kot sem rekel, zelo se mi zdi, da v določenih
mojih izkušnjah ne vem, če se je ravno sistem poslabšal, se je sistem zlorabil zato, da so
se pravi problemi prikrili in ti pravi problemi so ostali.« (Z-INT3)
V kontekstu izvrševanja funkcije kontroliranja intervjuvanci identificirajo težavo tudi v tem,
da se v bolnišnici sistematično ne preverja, ali imajo zaposleni dovolj znanja za samostojno
prijavo VZ v obstoječi sistem poročanja. Večina intervjuvancev ocenjuje, da zaposleni (še
vedno) potrebujejo pomoč medicinske sestre za kakovost ali sodelavcev pri poročanju o VZ.
Prav tako se med zaposlenimi ne preverja stopnja njihovega zaupanja v sistem poročanja, kot
se tudi ne preverja, s kakšnimi odstopanji/ovirami se zaposleni soočajo pri poročanju o VZ.
Organizacijska funkcija je pri poročanju o VZ oslabljena s treh vidikov, ki se nanašajo na
obstoječi sistem poročanja. Prvi vidik ali zaviralni dejavnik se dotika časovne zamudnosti
vnašanja podatkov – poročila o VZ obstoječi elektronski sistem. Prav tako je časovno omejen
vnos podatkov. Če poročevalec poročila o VZ ne vnese dovolj hitro ali vnos prekine (zaradi
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drugih delovnih obveznosti), se zapis o VZ v obstoječem sistemu poročanja ne shrani. Gre za
izraženo pomanjkanje časa pri poročanju o VZ. Pomanjkanje časa za poročanje o VZ je
neposredno povezano tudi s kadrovsko stisko v bolnišnici. Po drugi strani pa intervjuvani
managerji menijo, da pomanjkanje časa zaposleni uporabljajo kot izgovor, ker jim poročanje
o VZ ni pomembno za njihovo delo. Drugi vidik ali zaviralni organizacijski dejavnik se veže
na (pre)zahtevnost in nepreglednost sistema poročanja o VZ in posledično zaposleni ne znajo
sami izpolniti poročila o VZ. Prav tako intervjuvani managerji opozarjajo na občasno
nedelujoč elektronski sistem poročanja s pogostimi napakami. Tretji zaviralni dejavnik ali
vzrok nedosledne prijave VZ pa je med intervjuvanci prepoznan v pomanjkanju zasebnosti
oziroma intime prostora za (povsem anonimno) prijavo VZ. Zaposlenim so na voljo
računalniki na delovnem mestu, vendar so ti v prostorih/mestih, kjer lahko ostali zaposleni
vidijo, da intervjuvanec vnaša prijavo/poročilo o VZ.
V kontekstu pomanjkljive izvedbe funkcije planiranja intervjuvanci kot zaviralni dejavnik
omenjajo pomanjkanje pohval/zahval zaposlenim pri poročanju o VZ. Med intervjuvanci
prevladuje prepričanje, da je poročanje o VZ delovna obveznost oziroma strokovna in etična
dolžnost vsakega zaposlenega, vendar si kljub temu intervjuvani zdravniki, diplomirane
medicinske sestre in zdravstveni tehniki želijo, da bi prejeli pohvalo/zahvalo vodij ob
poročanju o VZ. Drugi zaviralni dejavnik pri planiranju poročanja o VZ je, po mnenju
intervjuvancev, nizka udeležba na izobraževanjih kot tudi pomanjkanje (obnovitvenih)
izobraževanj. Intervjuvana diplomirana medicinska sestra poudari, da so s sistemom
poročanja o VZ pomanjkljivo seznanjeni tudi novi zaposleni. Pri tem intervjuvanka meni, da
bi tovrstna izobraževanja morala biti del procesa uvajanja novega zaposlenega na delovno
mesto.
»… ko se na novo zaposliš, ti predstavijo en kup stvari in tudi to med drugim omenijo,
ampak ni pa podrobno, da bi bil ti o tem bolj seznanjen, kaj točno /…/ To me moti, da
dejansko pride do nekega odklona, da nisi dovolj obveščen, da ne veš, kam se obrnit, in
mislim, da večina zaposlenih tudi ne ve. Posebej pa ne na začetku, ko šele začneš nekje
delati, da bi vseeno moralo biti več poudarka … (DMS-INT4)
Ne nazadnje intervjuvani zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki kot
šesti zaviralni dejavnik prepoznavajo pomanjkanje zaščite in strokovne pomoči
ustanove/bolnišnice poročevalcu VZ. Intervjuvani zdravstveni tehniki omenjajo, da z
obstoječimi oblikami zaščite in pomoči niso seznanjeni.
»Sigurno obstaja neka služba zdaj za to, mislim, prepričan sem, da so določene osebe, ki
za to skrbijo /…/ Ne, ne vem, katera je, na koga se obrnit, ne vem, kdo bi mi priskočil na
pomoč.« (ZT-INT2)
»Verjetno je, je kaka pravna pomoč ali je še kakšna druga, ne vem. Nismo seznanjeni.«
(ZT-INT3)
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»Ne vem, če obstaja zaščita, nikoli nisem slišal, razen odvetniki, sindikati in take
zadeve.« (ZT-INT6)
Tudi intervjuvani zdravniki poročajo o pomanjkljivi seznanitvi z zaščito poročevalca VZ.
»Lahko, da obstaja, pa da jaz ne vem, ampak se tudi jaz ne bi na njih obračala. Večina bi
se nas verjetno obrnila na tiste, s katerimi delamo, razen če gre za druge stvari, mobing
ipd. Samo to so pa že druge težave. Recimo v enem kolektivu z normalnimi odnosi pač
verjetno ne bi smel imeti s tem težav.« (Z-INT4)
»To se mi zdi slabo, takoj povem, da ni nobene osebe, ki bi ti prišla z razumevanjem in
razložiti, da to ni nič kaj strašnega, to se mi zdi slabo. Ostane ti samo sindikat in da se
preko sindikata nekako poskušaš rešiti.« (Z-INT5)
»Nisem seznanjen, kakšno pomoč lahko dobimo.« (Z-INT6)
Intervjuvane diplomirane medicinske sestre pa ocenjujejo, da v bolnišnici primanjkuje pravna
zaščita prijavitelju/povzročitelju VZ. Še posebej je ta primanjkljaj pereč v primeru
povzročitve hujših VZ in v primeru, ko se skuša odgovornost za VZ prenesti na podrejene
(npr. na zdravstvene tehnike). Intervjuvani zdravstveni tehniki ugotavljajo, da se med njimi
pojavlja potreba po psihološki pomoči.
Po drugi strani pa intervjuvani managerji menijo, da imajo zaposleni v bolnišnici
zagotovljeno zaščito in strokovno pomoč v primeru pojava VZ. Zaposlenim se v bolnišnici
omogoča strokovna psihiatrična kot tudi psihološka pomoč. Pomoč lahko zaposleni poiščejo
pri zaposlenih v bolnišnici ali pri zunanjih strokovnjakih. Prav tako je zaposlenim omogočeno
izobraževanje kot oblika seznanitve z oblikami zaščite in strokovne pomoči. Po mnenju
managerjev se od vodij v bolnišnici pričakuje, da bodo svojim zaposlenim nudili podporo in
zaščito.
Spodbudni dejavniki pri poročanju o VZ
Vsi intervjuvanci se zavedajo, da se s sistemom poročanja o VZ v bolnišnici dviguje kakovost
in s tem tudi varnost storitve – oskrbe – pacientov. S pomočjo sistema poročanja o VZ se
identificirajo (sistemski) vzroki za VZ. Intervjuvani managerji in zdravstveni tehniki
ugotavljajo, da poročanje o VZ zaposlenim v bolnišnici omogoča izkustveno učenje, učenje iz
odklonov pri oskrbi pacienta in na osnovi tega tudi boljše razumevanje (vzrokov) pojavnosti
VZ. Intervjuvane diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki kot tudi zdravniki
menijo, da poročanje o VZ in določanje korektivnih ukrepov preprečuje ali zmanjšuje število
VZ v delovnem procesu zaposlenih. Poročanje o VZ intervjuvane diplomirane medicinske
sestre in zdravstveni tehniki doživljajo kot zaščitni ukrep zaposlenih pri njihovem delu in kot
mehanizem za dvigovanje ozaveščenosti o pozitivnih posledicah poročanja o VZ med
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zaposlenimi v bolnišnici. Ne nazadnje intervjuvani zdravniki prepoznavajo poročanje o VZ
kot orodje za objektivnejše presojanje o vzrokih in posledicah VZ pri zdravstvenih delavcih.
V kontekstu varnostne kulture se spodbudni dejavnik (neposredno) odraža v prepričanju
intervjuvancev, da je poročanje o VZ plemenito in koristno ter odgovorno in etično ravnanje
vsakega zaposlenega v bolnišnici. Prav tako med zaposlenimi v bolnišnici skušajo ozavestiti
naravnanost, da VZ ni obravnavan kot napaka pri delu zaposlenega ter pri analizi vzrokov VZ
ne iščejo krivca, temveč skušajo opredeliti potrebne korektivne ukrepe za nadaljnje
preprečevanje pojava VZ pri delu zdravstvenih delavcev.
Spodbudne dejavnike v okviru funkcije vodenja so intervjuvanci izpostavili tiste vodje, ki se
na pojav in poročanje o VZ odzovejo razumevajoče in svojim zaposlenim/podrejenim
zagotavljajo podporo z vzpostavitvijo zaupnega odnosa. Po mnenju intervjuvancev imajo ti
vodje pomembno vlogo pri (še) doslednejšem poročanju o VZ, saj se njihovi zaposleni ne
počutijo (negativno) izpostavljene in vodji zaupajo, da bo pri obravnavi VZ ohranjal
strokovno in objektivno držo. Vodje, ki z lastnim zgledom poročanja svojih VZ in z nenehnim
opozarjanjem svojih zaposlenih o pozitivnih učinkih doslednega poročanja o VZ,
(ne)namerno izvajajo tudi interno promocijo poročanja o VZ. Intervjuvani managerji
ocenjujejo, da je spodbudni dejavnik funkcije vodenja tudi vertikalna naravnanost širjenja
informacij o VZ. Intervjuvani managerji si namreč prizadevajo, da bi bile informacije o VZ
(npr. analize in poročila o VZ in uvedeni korektivni ukrepi) posredovane vodstvenemu kadru
(npr. vodje klinik) in ti bi prejete informacije posredovali naprej svojim podrejenim. Gre za
vertikalen mehanizem spodbujanja zaposlenih v bolnišnici k poročanju o VZ. Intervjuvani
managerji in zdravniki ugotavljajo, da je vodstvo bolnišnice in (kliničnih) oddelkov
naklonjeno poročanju o VZ, medtem ko diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki
to naklonjenost zaznavajo kot deklarativne narave.
Funkcijo kontroliranja (zbiranje, arhiviranje in analizo poročil o VZ) kot spodbudni dejavnik
za poročanje o VZ zaznavajo predvsem intervjuvani managerji. Intervjuvani managerji
menijo, da so letna poročila, v katerih so statistično predstavljene vrste VZ in njihova
pogostost pojavljanja, ključni argument za uvajanje sprememb v delovne procese (storitve)
bolnišnice. V okviru funkcije kontroliranja intervjuvani managerji prepoznavajo spodbudni
dejavnik za poročanje o VZ tudi v delovanju posebej namenjenih služb – službe za varnost oz.
službe za kakovost. Večina ostalih intervjuvancev v okviru funkcije kontroliranja ne
prepoznavajo spodbudnih dejavnikov za poročanje o VZ. Intervjuvani zdravniki, diplomirane
medicinske sestre in zdravstveni tehniki namreč opozarjajo na pomanjkanje povratnih
informacij (od vodstva ali služb za kakovost/varnost) o načinu obdelave poročila o VZ kot
tudi šibko seznanjenost zaposlenih glede sprejetih korektivnih ukrepov za prijavljene VZ na
ravni celotne ustanove. Intervjuvanim zdravnikom in medicinskim sestram pa se zdijo
varnostni pogovori, na katerih obravnavajo poročila o VZ in določajo ukrepe, spodbudni pri
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poročanju o VZ, saj se na osnovi teh pogovorov lahko izboljša delovni proces. Spodbudni so,
ko so vodeni korektno in pozitivno naravnano ter strokovno.
V sklopu organizacije poročanja o VZ intervjuvanci identificirajo pet spodbudnih dejavnikov:
(1) anonimnost prijave oziroma zaupanje intervjuvancev v zagotavljanje anonimne
elektronske prijave VZ; (2) obstoj in dostopnost navodil (organizacijskih pravilnikov in
predpisov) za poročanje o VZ in izvajanje varnostnih pogovorov z namenom analiziranja in
določitve korektivnih ukrepov; (3) zagotavljanje enotnega načina prijave VZ vsem
zaposlenim z obstoječim elektronskim sistemom; (4) dostopnost računalniške opreme vsem
zaposlenim za poročanje o VZ in (5) možnost pomoči službe za kakovost/varnost ali ostalih
kolegov pri poročanju o VZ v obstoječi elektronski sistem prijave VZ. Intervjuvanim
zdravstvenim tehnikom je poročanje o VZ lažje, če poročilo o VZ pripravijo skupaj s kolegi.
V sklopu funkcije planiranja je zaznano naslednje. Čeprav se izobraževanj, vezanih na
poročanje o VZ, po izkušnjah intervjuvancev zaposleni v bolnišnici ne udeležujejo v večjem
številu, intervjuvanci ocenjujejo, da so ta izobraževanja pomembna pri dvigovanju in/ali
ohranjanju zavesti zaposlenih o pozitivnih vplivih poročanja o VZ. Intervjuvani managerji
ugotavljajo, da so izobraževanja spodbuden dejavnik za poročanje o VZ, ker so udeleženci
izobraževanj seznanjeni tudi z vsebino letnih poročil o VZ.
3.2.4 Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja managementa poročanja o VZ v ZU (četrto
specifično raziskovalno vprašanje)
Vsi intervjuvanci menijo, da bi trenutno stanje planiranja poročanja o VZ v ZU lahko
izboljšali z izobraževanjem. Intervjuvani zdravstveni tehniki ob tem poudarjajo da bi v
izobraževanja morala biti zajeta tudi vsebina glede predstavitve celotnega delovanja sistema
poročanja od prijave VZ do načinov pridobivanja povratnih informacij – sprejetih korektivnih
ukrepov – na prijavljeni VZ.
»Mogoče tudi kakšna obvezna predavanja, kar se tiče tega, da bi se mogoče malo bolj
izobrazili o tem, kako se dejansko prijavlja.« (ZT-INT2)
Tudi intervjuvani managerji menijo, da so izobraževanja, ki zaposlenim pojasnjujejo (in jih s
tem tudi osveščajo) sistem poročanja, pomembna za izboljšanje trenutnega stanja poročanja o
VZ.
»Kakšna izobraževanja na to temo, ne samo v tisti računalniški učilnici ampak tudi kako
pride do tega in kaj to doprinese, v čem je izboljšava. Taka izobraževanja mislim, da bi
morala biti čisto kratka, eno uro, dve uri, dostopno vsem zaposlenim.« (M-INT6)
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Intervjuvani zdravniki in diplomirane medicinske sestre predlagajo, da bi bili zaposleni
(enkrat letno) seznanjeni s povratnimi informacijami v smislu, kateri VZ so najpogostejši,
primerjave VZ med klinikami in ne nazadnje z jasno definicijo VZ.
»Kakršnakoli informacija, ki bi prispevala k izboljšanju poročanja. Ni nujno klasično
izobraževanje, lahko pa, da bi bilo to neko predavanje o tem, enkrat na leto.« (Z-INT6)
»Da vsak dobi neko ali pa, ne vem, da bi bila nuja, da ta, ki skrbi za to na kliniki pač en,
ki je določen, da pač enkrat na leto res poroča o napakah, pa tudi da naredi en celoten
pregled, ne vem – enkrat na leto eno izobraževanje eno uro pač, do kakšnih napak je
prišlo pri nas, pa tudi mal po drugih klinikah, kakšne napake in kaj so bili korektivni
ukrepi. Tako se mi zdi, da to ne bi bilo slabo.« (DMS-INT1)
Funkcijo planiranja bi lahko, po oceni intervjuvanih managerjev in diplomiranih medicinskih
sester, izboljšali s promocijo sistema poročanja o VZ. Pri tem diplomirane medicinske sestre
menijo, da bi zaposlene seznanili s primeri dobrih praks tudi iz tujine.
»Mislim, da bi morali več tega razlagat, kako je nekje prišlo do nekega varnostnega
zapleta, pa kako so to rešili, pa kako so pozitivno to rešili, pa tudi več primerov iz tujine,
kjer je tudi bolj pogosto, mi imamo zelo malo v primerjavi s tujino. Kakšne so izboljšave,
zakaj je to dobro, jaz mislim, da je treba narediti še več motivacije za to izpolnjevanje pa
pač tudi pozitivnih vidikov. Mogoče res tako, da pridejo predavat in povejo, kakšna je
praksa v tujini.« (DMS-INT1)
Ob tem intervjuvane diplomirane medicinske sestre in managerji poudarjajo nujnost
promocije pozitivnih učinkov poročanja o VZ in odmika od iskanja krivca k vzpostavljanju
zaupne delovne klime.
»Kot nekakšno reklamo promovirati to, da je dobro za vse in za bolnika in za zaposlene,
pa tudi povedati, da to ni nič kaj takega, če se res to zgodi po nesreči, da je človeški
faktor tukaj vpleten, da smo vsi zmotljivi, da ne delajo človeku pri tem kakšnega slabega
občutka ali slabe vesti, ker mislim, da ima človek že sam po sebi, če naredi napako, dosti
slabe vesti.« (DMS-INT1)
Intervjuvani managerji za izboljšanje trenutnega stanja planiranja menijo, da bi morali v ZU
okrepiti tudi zaposlovanje, kar bi posledično razbremenilo zaposlene v bolnišnici. S tem
ukrepom bi zaposleni imeli dovolj časa tako za kakovostno oskrbo pacientov kot tudi za
poročanje o VZ.
»Tukaj vidim izziv kadrovske problematike. Zdaj tako, če bi imeli več zaposlenih, bi bilo
lahko manj teh dogodkov, ker se dogodki tudi zgodijo zaradi hitenja in zaradi sočasnega
izvajanja dveh nalog; nekaj moram hitro po telefonu odgovorit pa istočasno nekaj
pripravit na vozičku, pa se mi lahko zgodi kakšna napaka. Če bi imeli več zaposlenih, bi
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pa tudi bilo več časa za prijavo in za obravnavno, tako da je to zelo tako povezano.« (MINT1)
»Trenutno mislim, kar je problem, da imamo tudi pomanjkanje kadra v bolnišnici in zato,
ker so osebe preveč obremenjene z rutinskim delom, je to še dodatna obremenitev za
prijavo enega takega odklona. Si moraš tudi ti vzet čas in jih, to mislim, da tudi dostikrat
ovira, da se ne prijavijo, zato tudi mi dajemo to možnost, dajte si zabeležit pa potem
povejte osebi, odgovorni za kakovost, pa bosta skupaj prijavili, da se ne bi zgubil ta
odklon v tistem trenutku, da je še ta dodatna možnost. Se mi zdi sigurno je pomanjkanje
časa dodaten dejavnik, ki, če bi bilo več kadra, da bi se tudi več prijavljalo, tako, v tem
smislu.« (M-INT2)
Intervjuvani managerji priložnosti za izboljšanje trenutnega stanja poročanja o VZ v
bolnišnici v povezavi z vodenjem ne izražajo. V nasprotju z managerji pa intervjuvani
zdravniki, diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki ocenjujejo, da bi se trenutno
stanje poročanja o VZ lahko izboljšalo, če bi se spremenil odnos vodij. Po mnenju
intervjuvanih zdravstvenih tehnikov bi morali vodje izkazovati (večje) razumevanje ob pojavu
VZ in (še bolj) spodbujati svoje zaposlene k poročanju in jim tudi posredovati ključne
povratne informacije.
»Če smo ji kdaj rekli, pa je rekla, da bo ona, bi lahko povedala, da je poročala ali da je
kakšen odgovor dobila ali karkoli, če se je kaj izboljšalo. Ne vem, mogoče je ona do zdaj
že 50x ali 100x poročala, ampak mi o tem nič ne vemo.« (ZT-INT1)
»Vidim to v spodbudi teh, ki so odgovorni za to, da bi več spodbujali zaposlene, da več
poročajo.« (DMS-INT4)
»Ja, lahko, da bi bili malo bolj spodbudni in razumni, ko pride do kakšnih varnostnih
zapletov, manj obtožujoči.« (ZT-INT2)
Intervjuvani zdravniki pa menijo, da bi bilo za izboljšanje trenutnega stanja poročanja o VZ
treba spremeniti (zahtevane) kompetence vodij in tistih odgovornih, ki so vpeti v obravnavo
VZ. Po mnenju zdravnikov bi vodja moral imeti zmožnost dvigovanja zavesti in motivacije
med zaposlenimi za poročanje o VZ. Takšen način vodenja pa je, po izkušnjah intervjuvanih
zdravnikov, mogoč, če vodja oz. odgovorni za obravnavo VZ ni usmerjen zgolj v vodenje (in
doseganje) kakovosti, temveč lahko (predvsem) zaradi svoje strokovne kompetentnosti in
izkušenosti razume in ustrezno usmerja delovni proces zaposlenih. Takšen vodja, naj bi po
prepričanju intervjuvanih zdravnikov vzpostavil ustrezen (spodbuden in razumevajoč) odnos
do zaposlenih v primeru povzročitve VZ.
»Kolikor imam jaz izkušenj s tem sistemom, je izrazita napaka ali bolje rečeno
pomanjkljivost, da ga vodijo ljudje, ki so se profesionalno usmerili v sistem vodenja

106

kakovosti itn., ne pa v bistvu vrhunski strokovnjaki s strokovnega področja, ki bi idealno
imeli neko dodatno izobraževanje, ki bi osebnostno bili primerni in izobraženi malo
dodatno, kako se taki postopki vodijo, absolutno bi pa bili na prvem mestu strokovnjaki,
ki bi lahko dojeli, kaj v tem je bistvo problema, ker ti, če si naučen še tako dobro vodit
postopke in nimaš znanja, da bi razumel, kaj se je sploh zgodilo, boš na tak ali drugačen
način zapeljal na stranpot, ne bo rezultat ustrezen.« (Z-INT3)
Trenutno stanje poročanja o VZ bi se lahko po mnenju vseh intervjuvancev izboljšalo tudi z
vidika organizacije. Intervjuvani zdravstveni tehniki in managerji ocenjujejo, da bi se stanje
poročanja o VZ izboljšalo, če bi zaposlenim zagotovili dovolj časa za poročanje o VZ na
delovnem mestu oziroma v času službene obveznosti. Trenutno so zaposleni preobremenjeni
in če želijo (elektronsko) oddati poročilo o VZ, morajo to narediti pred nastopom dela ali pa
po zaključenem delovnem procesu. Intervjuvani zdravstveni tehniki k temu dodajajo še, da
pomanjkljivosti trenutnega sistema poročanja o VZ nekateri zdravstveni profili izkoriščajo.
Zato intervjuvani zdravstveni tehniki ugotavljajo, da se bo stanje poročanja o VZ izboljšalo
(tudi takrat), ko bodo vsi zdravstveni profili prevzeli (ali jih bo k temu prisilil sam sistem
poročanja) odgovornost za povzročeni VZ.
»To me jezi. Primer – ko smo bili na viziti, pa sem opozorila, da pacient ne bo mogel
hoditi, da že težko sedi v postelji in so zdravniki vztrajali, naj gospod pokaže hojo, in
seveda je gospod padel. Kljub temu ga nisem mogla zadržat in potem so želeli, da jaz
napišem neželeni dogodek in sem se uprla, da jaz ga ne bom napisala, ker sem opozorila,
da gospod ni sposoben hodit. Potem je bilo vse tiho, ker verjetno zdravniki niso napisali
neželenega dogodka … Ja, potem so srednje sestre prikazane kot da največ napak delajo.
Ja, ker v bistvu me največ poročamo in potem se v tem kadru izkaže nepravilno, da me
delamo največ napak, v bistvu pa me delamo največ prijav.« (ZT-INT3)
Organizacijski vidik poročanja o VZ bi se lahko po mnenju intervjuvanih managerjev in
diplomiranih medicinskih sester okrepil tudi z zagotavljanjem bolj enostavnega in
preglednega elektronskega sistema poročanja – vnosa poročila o VZ. Intervjuvani zdravniki in
diplomirane medicinske sestre ugotavljajo, da bi se poročalo o vseh VZ, če bi bila zaposlenim
zagotovljena popolna anonimnost poročanja. Pri tem intervjuvane diplomirane medicinske
sestre dodajajo, da bi morala biti vsem zaposlenim dana možnost prijave VZ v obstoječi
elektronski sistem poročanja. Trenutna organizacija poročanj o VZ med klinikami ali oddelki
ni poenotena, saj nekateri intervjuvanci poročajo o tem, da o VZ poročajo zgolj nadrejenim in
ti nato (morda) posredujejo poročilo o VZ v obstoječi sistem poročanja. Drugi omenjajo
prijavo VZ v zvezek, ki se nahaja na (vsem ostalim zaposlenim/sodelavcem) vidnem mestu.
Tretji se o VZ pogovorijo le s svojimi sodelavci, ki jim zaupajo. Zaradi tega intervjuvane
diplomirane sestre pozivajo k poenotenemu sistemu prijave, ki bo dostopen vsem zaposlenim
v bolnišnici.
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»Anonimno prijavljanje v sistem vsakega posameznika. Nadrejenega lahko obvestiš, se
strinjam, da on to ve, oz. nadzorna, ki se s tem ukvarja, da poveš, da si prijavil, ampak
načeloma … Da bi vsak sam lahko poročal.« (DMS-INT3)
Poročanje o VZ bi se z vidika funkcije kontroliranja po mnenju vseh intervjuvancev
izboljšalo, če bi bili zaposleni ustrezno informirani o uvedenih korektivnih ukrepih na podlagi
prijavljenih VZ. Po mnenju intervjuvanih zdravnikov, managerjev in zdravstvenih tehnikov je
posredovanje povratnih informacij o prijavah VZ bistvenega pomena. Intervjuvani
zdravstveni tehniki menijo, da bi morala biti povratna informacija o sprejetih korektivnih
ukrepih posredovana v obliki sprejetih standardov in/ali smernic na ravni ustanove.
»… da bi potem videli, kam gre kako, pa bi mogoče tudi kakšne podatke dobivali bolj
redno v vpogled. Se pravi analize, korektivne ukrepe.« (ZT-INT3)
»Na nekem nivoju je potem treba s temi podatki nekaj narediti. Če nič ne narediš, potem
ni učinka. Se pravi, želeli bi, da so korektivni ukrepi vedno.« (M-INT5)
»… da bi predstavili, da bi videli smisel poročanja, da bi vedeli tudi, da se nekdo
dejansko s tem tudi smiselno ukvarja in da bi tudi dobili nazaj kaj ja, kaj ne, če to kaj
spremeni.« (Z-INT4)
»Povratna informacija se mora nujno uvesti, da tisti, ki je napisal odklon ali, ki se je
potrudil, da je sporočil to kar se je zgodilo, mora biti seznanjen z ukrepi, v kakšni meri in
kakšen je rezultat tega.« (Z-INT6)
V kontekstu informiranja intervjuvane diplomirane medicinske sestre menijo, da bi se stanje
poročanja o VZ izboljšalo, če bi letna poročila o VZ, ki bi bila dostopna vsem zaposlenim,
vsebovala tudi primerjave med klinikami kot tudi med bolnicami tako glede pojavnosti vrst
VZ in uvedenih korektivnih ukrepov. Intervjuvani managerji pa vidijo kot možnost
izboljšanja trenutnega stanja poročanja o VZ v tem, da se identificirane korektivne ukrepe
dosledno uvaja v delovni proces zaposlenih v bolnišnici.
Po mnenju intervjuvancev se trenutno stanje poročanja o VZ ne bo izboljšalo, če se ne bo
okrepila varnostna kultura v bolnišnici. Intervjuvani zdravstveni tehniki menijo, da je treba
zaposlenim pregledno predstaviti smisel/pomen poročanja o VZ. Intervjuvane diplomirane
medicinske sestre ocenjujejo, da je varnostna kultura primerna, ko se zaposleni v bolnišnici
(povsem) odmaknejo od obtoževanja in se usmerijo v objektivno iskanje vzrokov za VZ ter
oblike njihovega preprečevanja. Torej, da se sistem poročanja uporablja izključno za
identifikacijo vzrokov pojava VZ in določanja korektivnih ukrepov.
»… drug drugega bi morali bodriti, da se ne išče krivca, ampak zakaj je do napake prišlo
in kako bi lahko glede na naš proces dela to preprečili.« (DMS-INT2)
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»Mislim, da je treba ves čas spodbujati to kulturo, paziti je treba, da se uporablja to
orodje v resnici za tisto, za kar je namenjeno, se pravi za odkrivanje napak, ne odkrivanje
krivcev in odgovornih in da so potem tudi ukrepi, ki so dogovorjeni, da se tudi izpeljejo in
da se preverja, ali so izpeljani ali ne.« (M-INT3)

3.3

Interpretacija podatkov modela managementa poročanju o VZ

Pogoj za uspešno delovanje sistema poročanja o VZ se začne pri hierarhičnem vrhu
organizacije, ker je za uspešno delovanje organizacije odgovoren management. Uspešni
managerji svoj uspeh dosegajo s pomočjo štirih funkcij managementa (Kralj 2005, 17;
Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 3–4; Mousavi idr. 2017, 20; Dolechek idr. 2019, 29). Da
bi sistem poročanja zaživel v zadostni meri, se je najprej treba posvetiti funkcijam
managementa in znotraj njih prepoznati vplivne dejavnike, ki so povezani s poročanjem oz.
lahko vplivajo na poročanje o VZ v ZU.
Presek teoretičnih izhodišč in analiziranih empiričnih podatkov nam omogoča oblikovanje
modela funkcij managementa, ki vplivajo na varnostno kulturo in s tem na poročanje o VZ v
ZU (glej preglednico 2). Model temelji na štirih temeljnih funkcijah managementa, pri čemer
se pri vsaki izmed funkcij identificira ključne dejavnike, ki bodisi spodbujajo bodisi zavirajo
poročanje o VZ v ZU.
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Preglednica 2: Model managementa poročanja o VZ v ZU
Določitev
vplivnih
dejavnikov
funkcij
managementa

Analiza
trenutnega
stanja
1. faza

Določitev ciljev
Določitev
za spremembo
odgovornih
varnostne
akterjev, finančnih
Identificirani ukrepi
kulture in
sredstev in časa za
za spremembe
poročanja
uresničitev ciljev
2. faza
3. faza
4. faza

Planiranje

MODEL MANAGEMENTA POROČANJA O VZ

Določitev
dejavnikov
planiranja

Analiza
pojavnosti in
razsežnosti
vpliva
identificiranih
dejavnikov
planiranja

Na podlagi analize
stanja določitev
ukrepov za
spreminjanje
vplivnosti
identificiranih
dejavnikov planiranja
in uresničevanje
zadanih ciljev

Določitev
parcialnih
ciljev
planiranja za
spremembe
varnostne
kulture in
poročanja

Določitev
odgovornih
akterjev, finančnih
sredstev in
časovnega razpona
za uresničitev
zadanih ukrepov in
ciljev

Analiza
pojavnosti in
razsežnosti
vpliva
identificiranih
dejavnikov
organiziranja

Na podlagi analize
stanja določitev
ukrepov za
spreminjanje
vplivnosti
identificiranih
dejavnikov
organiziranja in
uresničevanje zadanih
ciljev

Določitev
parcialnih
ciljev
organiziranja za
spremembe
varnostne
kulture in
poročanja

Določitev
odgovornih
akterjev, finančnih
sredstev in
časovnega razpona
za uresničitev
zadanih ukrepov in
ciljev

Analiza
pojavnosti in
razsežnosti
vpliva
identificiranih
dejavnikov
vodenja

Na podlagi analize
stanja določitev
ukrepov za
spreminjanje
vplivnosti
identificiranih
dejavnikov vodenja
in uresničevanje
zadanih ciljev

Določitev
parcialnih
ciljev vodenja
za spremembe
varnostne
kulture in
poročanja

Določitev
odgovornih
akterjev, finančnih
sredstev in
časovnega razpona
za uresničitev
zadanih ukrepov in
ciljev

Analiza
pojavnosti in
razsežnosti
vpliva
identificiranih
dejavnikov
kontroliranja

Na podlagi analize
stanja določitev
ukrepov za
spreminjanje
vplivnosti
identificiranih
dejavnikov
kontroliranja in
uresničevanje zadanih
ciljev

Določitev
parcialnih
ciljev
kontroliranja za
spremembe
varnostne
kulture in
poročanja

Določitev
odgovornih
akterjev, finančnih
sredstev in
časovnega razpona
za uresničitev
zadanih ukrepov in
ciljev

Organiziranje

Določitev
dejavnikov
organiziranja

Vodenje

Določitev
dejavnikov
vodenja

Kontroliranje

Določitev
dejavnikov
kontroliranja

Ponovna kontrola stanja glede na izvedene ukrepe in dosežene zadane cilje.
5. faza

Ugotovili smo, da v izbrani zdravstveni ustanovi vse štiri temeljne naloge managerjev
vplivajo na varnostno kulturo in s tem tudi na poročanje zaposlenih o VZ. Te naloge
managerjev so v cikličnem razmerju (slika 8).
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1. faza
Analiza
trenutnega stanja
delovanja funkcij
managementa
5. faza
Kontrola uspešnosti
doseganja zadanih
ciljev

2. faza

Model
managementa
poročanja
o VZ v ZU

Določitev ukrepov
spreminjanja

4. faza
Določitev
odgovornih akterjev,
finančnih sredstev
in časovnega
obdobja

3. faza
Določitev
ciljev

Slika 8: Cikličnost faz modela managementa poročanju o VZ v ZU

Izhajajoč iz temeljnih nalog managerjev in vplivnih dejavnikov je prva faza modela
usmerjena na funkcijo kontroliranja z analizo trenutnega stanja poročanja o VZ v ZU. V tej
fazi v bolnišnici identificirajo intenzivnost oziroma obseg razsežnosti vpliva posameznega
dejavnika, navezujoč se na vse štiri temeljne naloge managerjev. Druga faza modela je
usmerjena v nalogo planiranja z oblikovanjem ukrepov, s katerimi naj bi v ZU zamejili
negativne vplive dejavnikov in še dodatno spodbudili pozitivne vplive dejavnikov na
poročanje zaposlenih o VZ v ZU. Sočasno z drugo fazo se v modelu managementa poročanja
o VZ izvaja tudi tretja faza (prav tako navezujoč se na funkcijo planiranja), to je določanje
ciljev poročanja o VZ glede na (predhodno) identificirane ukrepe v ZU. Četrta faza modela
funkcij managementa se nanaša na planiranje odgovornih akterjev, razpoložljivih finančnih
virov, pa tudi časa za uresničitev zadanih ukrepov in ciljev spremembe varnostne kulture za
poročanje o VZ. Uspešno uresničevanje druge, tretje in četrte faze modela je tesno prepleteno
z organizacijsko funkcijo in funkcijo vodenja v managementu. Peta faza modela je usmerjena
v funkcijo kontrole kakovosti izvedenih ukrepov in uspešnosti uresničevanja zadanih ciljev
glede na vse štiri funkcije managementa. Na podlagi izidov pete – kontrolne – faze se
(ponovno) pridobi uvid v stanje poročanja o VZ v ZU, kar omogoča izhodišče za ponovno –
modificirano – določanje ukrepov in ciljev za spremembo ravni varnostne kulture in s tem
tudi poročanja o VZ. Cikličnost faz modela funkcij managementa se izvaja, dokler ZU ne
doseže zadanih ciljev varnostne kulture in s tem okrepljenega poročanja o VZ.
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Pri oblikovanju modela managementa za poročanje o VZ smo upoštevali dejstvo, da so ZU
različno velike in s tem tudi različno organizacijsko zapletene (Rodriguez Perera in Peiro
2012, 749) in razpolagajo z različnimi finančnimi viri za uresničevanje zadanega načrta
sprememb varnostne kulture. Zaradi tega smo skušali oblikovati splošen model, ki je
enostaven tako za implementacijo kot tudi za uporabo v zdravstvenih ustanovah. Pri tem se
izvajanje faz modela funkcij managementa lahko določi za različna obdobja, bodisi za
tromesečje ali manj, bodisi za eno leto ali več. Na ta način lahko ZU model uporabijo za
planiranje uresničevanja kratkoročnih in/ali dolgoročnih ciljev.
Skozi predstavitev podatkov se kaže tudi povezanost med varnostno kulturo in
pripravljenostjo za poročanje o VZ. Če je varnostna kultura na višji ravni, so zaposleni v ZU
bolj dovzetni za poročanje kot obratno. Če je nizka, tudi poročanje ni dosledno. Zato smo se
pri interpretaciji naslonili na model6 (Parker 2009, 220) glede varnostne kulture, saj nam
omogoča bolj jasen prikaz povezave.
Parker (2009, 220) opredeljuje pet ravni organiziranosti varnostne kulture: (1) patološka
raven, pri kateri se sprašujemo, zakaj je sploh treba izgubljati čas za management tveganj, (2)
reaktivna raven, pri kateri tveganje obravnavamo resno in delujemo ob vsakem VZ, (3) raven
zbiranja, pri kateri imamo delovni sistem za obvladovanje možnih tveganj, (4) proaktivna
raven, pri kateri nenehno razmišljamo o tveganjih, ki se lahko pojavijo, ter (5) generativna
raven, pri kateri je management tveganja sestavni del vsega, kar počnemo.
Model »Manchester Patient Safety Framework« je bil razvit za doseganje večje varnosti
pacientov; z njim prepoznavajo in obvladujejo tveganja, povezana z izvajanjem zdravstvene
dejavnosti. Pri tem je naveden primer komuniciranja o varnostnih vprašanjih, in sicer, da (1)
je v patološki fazi komuniciranje slabo, kar je posledica vodilnih sodelavcev; zaposleni se z
managerji ne morejo pogovarjati o tveganjih; če se vzpostavi komunikacija z »vrhom«, je ta
negativna in temelji na obtoževanju, pacienti pa prejmejo le tiste informacije, ki so predpisane
po zakonu; (2) v reaktivni fazi lahko osebje govori z managerji šele potem, ko gre kaj narobe,
pacienti pa prejmejo informacije, ki so po mnenju zdravstvene ustanove ključnega pomena;
(3) v fazi zbiranja poteka zbiranje podatkov od osebja in pacientov ali od druge ustanove,
vendar ti niso učinkovito uporabljeni; komunikacija je vzpostavljena, vendar brez preverjanja
njenega delovanja; (4) v proaktivni fazi so pregledani vsi zapiski, da bi našli smiselno
razrešitev; pri tem so vključeni vsi zaposleni sodelavci, saj nudijo povratno informacijo
organizaciji o predlagani razrešitvi; komunikacija je učinkovita in poteka s pacienti ter
javnimi vključenimi skupinami; (5) v generativni fazi se vsi pogovarjajo o varnostnih
vprašanjih ter se učijo na podlagi tujih izkušenj; inovativne ideje so sprejete, osebje pa se jih
trudi vpeljati v delovne procese (Parker 2009, 220).
6 Ta model je primarno mišljen za obvladovanje tveganj.
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V nadaljevanju predstavljamo oblikovan model managementa z vplivnimi dejavniki na
poročanje o VZ za ZU, ki smo jo vključili v raziskavo (glej prilogo 2).
V izbrani ZU se kot vsesplošni cilj določa sprememba ravni varnostne kulture iz ravni
zbiranja v proaktivno raven varnostne kulture. Proaktivna raven varnostne kulture zaposlene v
ZU spodbuja k nenehnemu razmišljanju o VZ, ki se lahko pojavijo. Z dosegom proaktivne
ravni pa se kot dolgoročni (vsesplošni) cilj določa doseganje generativne ravni varnostne
kulture, pri kateri je obvladovanje VZ sestavni del delovnega procesa vseh zaposlenih (Parker
2009, 220).
V proučevani ZU se namreč nakazujejo značilnosti od patološke, reaktivne do zbirne ravni
varnostne kulture (Parker 2009, 220). Patološka raven varnostne kulture, pri kateri se
zaposleni sprašujejo, zakaj je sploh treba izgubljati čas za obvladovanje VZ (Parker 2009,
220), se v proučevani ZU najpogosteje pojavlja pri medicinskih sestrah in na obstoj te ravni
varnostne kulture najintenzivneje delujejo dejavniki vodenja kot tudi kontroliranja. V
proučevani ZU se za pojav patološke ravni varnostne kulture identificirata dva dejavnika –
zgled in vloga vodje. Predvsem gre za ovire, vezane na vodje, ki s svojim ravnanjem
zaposlenim ne dajejo zgleda pri poročanju o VZ. Te vodje tudi ne spodbujajo zaposlenih, da
bi dosledno poročali o VZ, in se ob pojavu in obravnavi VZ ne odzivajo primerno. Posledica
takšne vloge vodje je, da zaposleni ne prepoznavajo smotrnosti poročanja o VZ, saj so njihove
izkušnje povezane predvsem z obtoževanjem vodje o njihovi strokovni nesposobnosti
(negativna izpostavitev) in/ali prenosa odgovornosti za povzročeni VZ na podrejene. Na
pojavnost patološke ravni varnostne kulture v proučevani ZU prispeva tudi dejavnik kontrole
dosežkov in informiranosti zaposlenih. Gre za oviro, ki izhaja iz pomanjkljive informiranosti
zaposlenih tako glede načina obravnave prijav o VZ v obstoječi (informacijski) sistem (kdo
obravnava prijavo in na kakšen način) kot tudi okrnjeno seznanjenost zaposlenih z (letnimi)
analizami in na podlagi teh sprejetimi korektivnimi ukrepi v ustanovi. Po drugi strani pa med
vodstvom in zdravniki prepoznavamo reaktivno in zbirno raven varnostne kulture. Vodstvo v
proučevani ZU poziva, da VZ obravnavajo resno in da ukrepajo ob vsakem VZ ter ob tem
izpostavlja delovni sistem za obvladovanje možnih VZ.
Če želi proučevana ZU uresničiti vsesplošni cilj spremembe ravni varnostne kulture in s tem
izboljšati stanje poročanja o VZ med zaposlenimi, naj se najprej osredotoči na proučevanje in
obvladovanje vplivnih dejavnikov znotraj štirih funkcij managementa, saj, kot pravijo
strokovnjaki s tega področja (Možina 2002, 15; Kralj 2005, 17; Dimovski, Penger in
Žnidaršič 2005, 3–4; Mousavi idr. 2017, 20; Dolechek idr. 2019, 29), se uspeh dosega skozi
temeljne funkcije managementa.
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3.3.1 Vplivni dejavniki planiranja poročanja o VZ
Funkcija planiranja je osnova ali izhodišče za uresničevanje kratkoročnih, srednjeročnih ali/in
dolgoročnih ciljev, vezanih na varnostno kulturo in s tem tudi na (doslednejše) poročanje o
VZ v ZU. Pučko (2002, 235) navaja, da management ne sme dopustiti, da bi bila ustanova
odvisna od naključij in da je planiranje ena najpomembnejših funkcij. Po Bufonu idr. (2013)
planiranje pomeni vnaprejšnje razmišljanje zlasti o spremembah na določenem področju, pri
čemer se na podlagi analiz stanja in razvojnih usmeritev izbirajo, sprejemajo, določajo,
predlagajo ustrezni ukrepi za doseganje želenih ciljev in učinkov. Gre za funkcijo
managementa, ki poleg ciljev določa tudi odgovorne osebe ali skupine in načine njihovega
delovanja (delovne procese in naloge) za uresničitev zadanih ciljev. Kralj (2005, 18) navaja,
da je treba določiti, kaj je treba narediti, s kakšno kakovostjo in v kakšnih okoliščinah, kako je
treba to narediti, s katerimi sredstvi, kje, zakaj, kdaj in do kdaj je treba to storiti, predvsem pa
kdo mora to opraviti. Ob tem pa se v fazi planiranja predvideva tudi morebitne ovire (npr.
razpoložljive vire/sredstva) pri realizaciji ciljev.
V proučevani ZU so bili identificirani štirje dejavniki planiranja, ki vplivajo na varnostno
kulturo in s tem na zavzetost zaposlenih za poročanje o VZ. Zaposleni v ZU kot najbolj
vpliven (prvi) dejavnik prepoznavajo izobraževanje o poročanju o VZ. Pri tem so bili
ugotovljeni tako spodbudni kot tudi zaviralni vplivi izobraževanja. Kot spodbudni dejavnik so
v proučevani ustanovi prepoznali vsem zaposlenim ponujeno enotno izobraževanje, vezano na
poročanje o VZ. Čeprav proučevana ustanova ponuja izobraževanje svojim zaposlenim, ta ne
dosega svojega namena, saj se zaposleni izobraževanj ne udeležujejo. Nekateri zaposleni
namreč ne vedo, da tovrstno izobraževanje obstaja, nekaterih nanj niso poslali njihovi vodje,
nekateri pa si zanj ne vzamejo časa, ker vsebino izobraževanja ne prepoznavajo kot ustrezno v
odnosu do spremembe svojega odnosa za poročanja o VZ.
Če naj bi izobraževanje v ZU pozitivno vplivalo na spremembo varnostne kulture in s tem na
poročanje o VZ, naj bi ZU sprejela ukrepe v smeri, da bi bilo izobraževanje usmerjeno v
seznanjanje (s konkretnimi primeri) zaposlenih z: (1) obstoječim sistemom za poročanje in
njegovimi protokoli, (2) načinom elektronske prijave VZ, (3) s sprejetimi pravilniki in
organizacijskimi predpisi, (4) z vplivi oziroma cilji poročanja o VZ na delo zaposlenih in
delovanje organizacije, (5) z dosedanjimi analizami prijavljenih VZ in na podlagi tega
sprejetimi korektivnimi ukrepi. Ne nazadnje bi morala ZU intenzivneje pristopiti k promociji
teh izobraževanj in tovrstna izobraževanja določiti kot obvezna (enkrat letno) za vse
zaposlene. V primeru zaposlitve novega delovnega osebja je na izobraževanjih za nove
zaposlene, ki sicer že obstajajo, vendar iz vsebine poročanja o VZ še ne dosegajo namena,
treba vsebinsko bolj poudariti namen in cilje poročanja o VZ v ustanovi. S tovrstnimi ukrepi
bi ZU okrepila udeležbo na izobraževanjih in zaposlene (še) bolj osvestila o pomembnosti
poročanja o VZ in o že sprejetih korektivnih ukrepih (strategijah večje varnosti). V kontekstu
uvajanja sprememb/ukrepov glede izobraževanj bi morala ZU pozornost nameniti tudi
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izobraževanju, namenjenemu izključno vodjem, saj nekateri vodje ne izkazujejo potrebnih
znanj in spretnosti za uspešno in učinkovito soočanje z VZ. Izobraževanja za vodje bi ZU
usmerila v razvoj ključnih kompetenc vodij za uspešnejše obvladovanje poročanja o VZ. Gre
za kompetence vodij, vezane na motiviranje zaposlenih za prijavo VZ, in pomen lastnega
zgleda vodje, odziv in obravnavo s strani vodij v primeru pojava VZ pri podrejenih,
usmerjanje oziroma jasno določanje nalog zaposlenih (in s tem odgovornosti) za poročanje o
VZ in načine učinkovitejše informiranosti zaposlenih glede analize oddanih poročil o VZ in
sprejetih korektivnih ukrepih. Trenutna varnostna kultura v raziskavi sodelujoče ZU in s tem
tudi poročanje o VZ sta v veliki meri oslabljena prav zaradi neustrezne vloge vodij, zato naj bi
ZU izobraževanja za vodje določila kot vsakoletno delovno obveznost za vodje.
Tudi Ministrstvo za zdravje navaja, da je prednostni cilj Slovenije na področju obvladovanja
VZ tudi izboljšati ozaveščenost vodstvenih, strokovnih delavcev in sodelavcev v zdravstvu,
pacientov in javnosti o pomenu sistema poročanja in njihovi lastni vlogi in odgovornosti za
delovanje ter zagotoviti podporo v izobraževalnem sistemu (MZ 2017, 15). Številni viri in
avtorji (Robida 2010, 49; Evropska komisija 2014, 13; May in Plews-Organ 2012, 452;
Robida in Skela Savič 2012, 8) poudarjajo pomembnost vpeljave in izvajanja izobraževanja
pri vzpostavitvi uspešnega sistema poročanja o VZ. Tudi Robida in Skela Savič (2012, 8) v
svoji raziskavi ugotavljata, da se je izobraževanja o kakovosti v zdravstvu udeležilo le 15,2 %
zaposlenih. May in Plews-Organ (2012, 452) ugotavljata, da velika večina zdravstvenih
strokovnjakov navaja, da jih študij in praksa nista pripravila za soočanje z napakami.
Izobraževanje študentov za poročanju o VZ je zelo pomembno zato, da razumejo pomen in
pomembnost poročanja že ko nastopijo službo (Kalari idr. 2011, 131). Weiss (2007, 85)
navaja, da morajo biti v organizacijski sistem poročanja vključeni mehanizmi za učenje novih
zaposlenih o poročanju o VZ. Robida (2013a, 109) navaja, da bi moralo biti ključno
zdravstveno osebje, ki bi bilo del analize VZ, deležno izčrpnega usposabljanja, medtem ko bi
bilo vodstvo zdravstvenih ustanov, predvsem direktorji, predstojniki ter vodilno zdravstveno
osebje, deležno krajšega izobraževanja. Da bi vodje lahko podpirali izboljševanje poročanja o
VZ, bi se morali o tem izobraževati (Leigh-Brown 2015, 14).
Drugi vplivni delavnik planiranja je bil v proučevani ZU prepoznan v promociji poročanja o
VZ. Pri tem ta dejavnik pozitivno vpliva v obliki internih promocij. Gre za redne oziroma
tedenske sestanke zaposlenih, ki so namenjeni analizi in vrednotenju dela zaposlenih v
preteklem tednu. Na teh sestankih zaposleni poročajo o zabeleženih VZ in identificirajo
načine (korektivne ukrepe) za njihovo preprečevanje. Na tedenskih sestankih pa zaposleni
niso seznanjeni z analizami poročil o VZ in s sprejetimi korektivnimi ukrepi na ravni celotne
ustanove. Nadalje moramo opozoriti, da ti interni – tedenski – sestanki, kjer bi obravnavali
poročanje o VZ, niso utečena delovna praksa vseh oddelkov oziroma klinik v izbrani ZU. Ti
interni sestanki pa lahko predstavljajo izhodišče za spremembo organizacije delovnega
procesa in s tem orodje za okrepitev informiranja in učenja zaposlenih o VZ in ustreznih
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korektivnih ukrepih. Po drugi strani pa v izbrani ZU kot negativen vpliv prepoznavajo
pomanjkanje vsesplošne promocije na ravni celotne ustanove.
Tudi Robida (2011a, 4–6) navaja, da bi morala v ZU planirati promocijo varnosti. Da bi
sistem poročanja bolje deloval, je po mnenju Lee idr. (2018, 1178) treba spodbujati poročanje
na institucionalni ravni. V raziskavi Karsh idr. (2006, 288) udeleženci predlagajo tudi
promocijo preko promocijskega materiala, npr. pisala z naslovom spletne strani in video
posnetki. Za planiranje promocije so odgovorni managerji (Rodriguez Perera in Peiro 2012,
749). Da bi bili uspešni pri promociji, bi jo lahko izvedli tudi z motiviranjem, in sicer tako, da
bi spodbudili druge k nastopu z izpolnjevanjem ali nagovarjanjem njihovih potreb (Kerzner
2013, 226), torej k varnejši praksi. Mandeep idr. (2019, 73) v svoji raziskavi ugotavljajo, da
se je povečal delež poročil o VZ po uvedbi rednih mesečnih sestankov, kjer so obravnavali
VZ.
Pomanjkanje promocije na ravni ustanove se neposredno navezuje na tretji vplivni dejavnik
planiranja, to je opredelitev poslanstva in vizije. Funkcija planiranja je pri spremembi (ali
krepitvi) poročanja o VZ izjemnega pomena z vidika opredelitve poslanstva in vizije, vezane
na krepitev varnostne kulture in s tem poročanja. Pri tem ni dovolj, da ZU zgolj razumljivo in
jasno zapiše svoje poslanstvo in vizijo, temveč mora management/vodstvo s poslanstvom in
vizijo seznaniti tudi zaposlene. Opredeljena poslanstvo in vizija ne dosežeta svojega namena,
če ju (vsi) zaposleni v ZU ne prepoznajo kot dosegljiva in (dovolj) motivacijska, da v njih
zbudita željo po njuni uresničitvi. Četudi je v raziskavo vključena ZU opredelila poslanstvo in
vizijo, ti med zaposlenimi niso dosegli svojega namena v kontekstu obravnave o poročanju
VZ morda iz dveh razlogov. Prvi razlog je lahko ta, da je v poslanstvu in viziji poročanje
zajeto znotraj kakovosti in varnosti na ravni ustanove in ga zaposleni v tem kontekstu morda
ne prepoznajo. Drugi razlog pa je ta, da pri proučevanju funkcije planiranja nihče v izbrani
ZU ni izpostavil, da tovrstni dokumenti obstajajo, kot se nihče ni skliceval na njihovo
vsebino. Zdi se, kot da sta bila poslanstvo in vizija ZU določena zgolj z namenom obstoja
tovrstnih dokumentov, njuni promociji med zaposlenimi pa niso posvetili potrebne
pozornosti.
Opredelitev poslanstva in vizije je začetni proces planiranja. S poslanstvom opredelimo razlog
obstoja ustanove, z vizijo pa opredelimo podobo ustanove, kakršno si želimo videti v
prihodnosti (Izgoršek 2011, 81). Izjava o viziji je pisna izjava, ki predstavlja prihodnjo
podobo ZU po postopku preoblikovanja. Vsebina izjave o viziji mora razkriti, kakšen odziv si
ZU konkretno želi v prihodnosti. Morala bi tudi služiti kot navdih in predstavljati privlačen in
motivirajoč izziv, ki ga bodo člani ZU delili. Zaposleni bi morali čutiti, da je ta vizija
dosegljiva in da si je vznemirljivo prizadevati za nekaj, kar je trenutno samo vizija, ki se bo
spremenila v resničnost. Izjava o poslanstvu mora biti kratka, jasna in jedrnata. Izogibati se je
treba nejasnostim in klišejem, ki lahko ovirajo razumevanje in prepoznavanje ustanove. Izjava
o poslanstvu bi morala biti razširjena po celotni ZU, tako da jo vsi zaposleni dobro poznajo
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oz. jo znajo na pamet (Rodriguez Perera in Peiro 2012, 752). Dokazi kažejo, da neuspeh
katerekoli ustanove pri doseganju svojega poslanstva in vizije predstavlja resno težavo
(Mousavi idr. 2017, 20).
V izbrani ZU je bil kot četrti in negativen vplivni dejavnik funkcije planiranja prepoznan v
nagradah in pohvalah zaposlenim za dosledno poročanje o VZ. Zaposleni v ZU namreč ne
prejmejo pohvale kot tudi ne nagrade za zavzeto poročanje o VZ, četudi vodstvo ugotavlja, da
bi ta ukrep bil potreben. Trenutna raven varnostne kulture zaposlenim določa poročanje o VZ
kot samoumevno delovno obveznost, ki izhaja iz strokovne etičnosti. Če ZU želi uresničiti
cilj, vezan na dvig motiviranosti zaposlenih za doslednejše poročanje o VZ, bi bilo smotrno
vzpostaviti pregleden sistem nagrad in pohval zaposlenim v ustanovi.
Česen (2003, 24) sicer navaja, da imajo managerji v javni zdravstveni službi ozek, zakonsko
določen okvir delovanja. Omenjeni so pri planiranju in vodenju tekoče in naložbene
dejavnosti. Tudi pri zaposlovanju, nagrajevanju in odpuščanju delavcev nimajo veliko
poslovne avtonomije. Izvršilna moč vodilnega managementa je zato okrnjena v mnogih
bistvenih prvinah vodenja organizacije. Vendar tako intervjuvanci kot tudi različni viri
(Izgoršek 2001, 82; DeVivo 2001, 15; Grošelj 2016, 61; Lambrou, Kontodimopoulos in
Niakas 2010, 26; Kušar 2014, 15; Lahe in Kaučič 2006, 149) navajajo, da je nagrajevanje
pomemben pozitiven motivacijski dejavnik. Robida (2013a, 16) tudi navaja, da do kršitev, v
našem primeru do pomanjkljivega poročanja, lahko prihaja tudi zaradi pomanjkanja
nagrajevanja, medtem ko Karsh idr. (2006, 286) v raziskavi ugotavljajo, da je poročevalcem
bolj važna zaščita kot pa npr. finančna spodbuda.
Čeprav imajo v proučevani ZU (sistemsko) določene naloge in odgovornosti ključnih akterjev
pri poročanju o VZ in za oblikovanje korektivnih ukrepov, ugotavljamo, da (1) zaposleni niso
ustrezno ali v zadostni meri seznanjeni z namenom in nalogami posameznih funkcij in služb
ter da (2) zaposleni ne upoštevajo za njihov profil določenih nalog. Neupoštevanje nalog,
določenih za posamezen profil, se kaže npr. pri vodji, da ne izvaja dosledno pogovorov, da se
na VZ ne odziva skladno s predpisi, da zdravniki ne poročajo o svojih VZ ipd. Zdravstveni
tehniki in diplomirane medicinske sestre npr. ne prijavljajo VZ v informacijski sistem, ker
bodisi nimajo dovolj znanja bodisi vodja od njih zahteva, da VZ prijavijo v zvezek ali ustno
svojemu nadrejenemu ipd. Zaradi tega se v proučevani ustanovi pojavlja peti zaviralni
dejavnik planiranja. Najbolj pereča težava zaradi slabe informiranosti zaposlenih in/ali
nejasno definiranih nalog ključnih akterjev je prenos oziroma zavračanje odgovornosti za VZ,
ki ga je povzročil nadrejeni, na podrejene. Takšno ravnanje slabi varnostno kulturo in s tem
poročanje v ZU, saj demotivira zaposlene za dosledno poročanje o VZ. Zaposleni so
demotivirani zaradi negativnega zgleda in strokovnega neetičnega ravnanja svojih nadrejenih.
Prav tako zaposlene demotivira, ko morata zdravstveni tehnik ali diplomirana medicinska
sestra (po navodilih vodje) prijaviti VZ, ki ga je povzročil njun nadrejeni, saj ima takšno
poročanje za posledico tudi nerealno sliko stanja povzročiteljev VZ v sistemu poročanja.
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Nadzor preglednega delovanja sistema poročanja o VZ lahko v ZU izboljšajo z jasnejšo
predstavitvijo strukture ključnih akterjev za poročanje o VZ kot tudi z jasno predstavitvijo
njihovih nalog ter z vzpostavitvijo sistema kontrole uspešnega delovanja teh akterjev.
Za uspešno delovanje ustanove nosijo odgovornost vodilni (Kralj 2005, 439; Dimovski,
Penger in Žnidaršič 2005, 3; Donik 2006, 245; Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 12;
Hajnrih 2008, 569; Izgoršek 2011, 84; Rozmaa in Kovač 2012, 353; Kerzner 2013, 226;
Robida 2013a, iii; MZ 2017, 9; Mousavi idr. 2017, 20). Za uspešen potek dela in opravljanja
nalog je treba natančno določiti potek dela, odvisnost nalog, začetek in konec naloge in
odgovornost posameznikov (Izgoršek 2011, 85; Kralj 2005, 18). Ministrstvo za zdravje
(2017d, 15) navaja, da je treba dvigniti ozaveščenost vodstva, strokovnih delavcev ter drugih
sodelavcev v zdravstvu, pacientov in javnosti na višjo raven, ki bo temeljila na pomenu
sistema poročanja ter njihovi lastni vlogi in odgovornosti za delovanje sistema poročanja.
Cook idr. (2004, 32) v svoji raziskavi ugotavljajo, da zdravniki, administratorji in medicinske
sestre večinoma dojemajo varnost pacientov predvsem kot odgovornost zdravstvene nege. Le
22 % udeležencev je v eni od raziskav dejalo, da bi morali zdravniki, medicinske sestre,
farmacevti in administratorji enakomerno deliti odgovornost za varnost pacientov. V visoki
ravni kulture varnosti vsi sodelavci (vključno z operativnim osebjem, zdravniki in
administratorji) sprejemajo odgovornost za svojo varnost, varnost svojih sodelavcev,
pacientov in obiskovalcev (DeVivo 2001, 15). Izgoršek (2011, 83–84) ugotavlja, da
prelaganje odgovornosti vodi do tega, da določeno delo večkrat ni opravljeno in posledica
tega je neugodna za proces dela. De Waal (2008, 3) navaja, da je za managerje uspešnih
ustanov značilno, da razvijejo učinkovit, zaupanja vreden in močen način vodenja, saj
sporočajo vrednote in poskrbijo, da je strategija poznana vsem in jo tako vsi člani ustanove
izvajajo.

3.3.2 Vplivni dejavniki organiziranja poročanja o VZ
Funkcija organiziranja se v modelu nanaša na ustvarjanje primernih medosebnih odnosov med
zaposlenimi v ZU. Za ustvarjanje zaupljivih medosebnih odnosov pa je treba ustvariti urejene
(organizacijske) strukture in (delovne) procese, ki bodo ustanovo usmerjali k uresničitvi
zadanih ciljev. Zato je pri organizacijski funkciji managementa ključnega pomena določanje
zadolžitev, pristojnosti in (ne nazadnje) tudi odgovornosti za poročanje o VZ v ZU. V
kontekstu poročanja o VZ je funkcija organiziranja umeščena v jasno definiranje, na kakšen
način izvesti poročanje o VZ.
Za funkcijo organiziranja je značilno, da se razvijajo viri ustanove z namenom doseganja
strateških ciljev, postavljenih s funkcijo planiranja (Izgoršek 2011, 83). Pri organiziranju gre
za ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov z urejanjem struktur in procesov za čim boljše
delovanje ustanove ter za doseganje izidov (Kralj 2005, 17). Organiziranje je vnaprejšnje
določanje zadolžitev, pristojnosti in odgovornosti, upoštevaje okolje in dinamiko (Rozman in
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Kovač 2012, 205). Funkcija organiziranja definira, kako izvesti naloge, da bi organizacija
dosegla postavljene strateške cilje (Izgoršek 2011, 83).
Formalizacija odnosov s pravilniki in predpisi je prepoznana kot vpliven organizacijski
dejavnik in je neposredno povezan z dejavnikom planiranja, to je z jasno določitvijo
pristojnosti/odgovornosti ključnih akterjev poročanja o VZ. Čeprav so sprejeti predpisi in
pravilniki javno oziroma elektronsko dostopni vsem zaposlenim na spletni strani ustanove, so
zaposlenimi s temi dokumenti slabo seznanjeni. Zato morajo v ZU razmisliti o načinih
doseganja boljše informiranosti (in osveščenosti) zaposlenih s predpisi in pravilniki glede
poročanja o VZ. Prav tako ugotavljamo nejasnost formalnih odnosov med zaposlenimi pri
poročanju o VZ kot tudi navodil (protokolov) za poročanje o VZ. Za krepitev varnostne
kulture in posledično doslednejšega poročanja o VZ bi morala ZU pravno-formalno
vzpostaviti način poročanja o VZ, ki določa/poudari tudi razširitev pooblastil za poročanje
vsem zaposlenim. Četudi imajo skladno s pravilnikom vsi zaposleni možnost poročanja, se to
v proučevani ZU ne izvaja (ne znajo, ne smejo), zato je treba v sklopu promocije bolj jasno
poudariti, da ima dostop do sistema poročanja vsak zaposleni oz. da lahko poroča vsak sam.
Kralj (2005, 14) navaja, da je za doseganje želenih izidov poslovanja treba voditi ljudi, jim
dajati jasna navodila, da bi dosegli cilje. Moumtzoglou (2010, 546) ugotavlja, da na poročanje
vplivajo tudi akti in predpisi. Karsh idr. (2006, 288) v raziskavi ugotavljajo, da so navodila, ki
so znana vsem, pomembna pri poročanju, ker navodila, ki jasno izražajo cilje, delovanje,
omejitve in zaščito sistema poročanja, pri uporabnikih ustvarijo zaupanje. Različni avtorji in
viri (Farley idr. 2008, 417; PSQCWG 2014, 26; Hajnrih 2008, 569; MZ 2017, 7) navajajo, da
bi moralo biti v sistem poročanja vključenih čim več poklicnih profilov oz. da bi poročanje
moralo biti dostopno/omogočeno vsem, vključno z nezdravstvenim osebjem, ker do resnih
VZ prihaja tudi na tehničnem področju oz. so jim drugi priča. Priporočena je tudi vključenost
pacientov (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 8; PSQCWG 2014, 5; Anderson idr. 2011,
806; MZ 2017, 7). Tudi Elder idr. (2007, 119) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je problem pri
poročanju, da zaposleni ne vedo, kdo mora poročati in kaj je treba poročati. Lahe in Kaučič
(2006, 149) tudi ugotavljata, da je za uspešno delo v timu treba jasno določiti vloge članov.
Tudi Robida (2013a, iv) navaja, da je ena izmed glavnih ovir za vzpostavitev strategije, ki bi
povečala varnost pacientov, slabo timsko delo v zdravstvu. Prelaganje odgovornosti je bilo
ugotovljeno tudi v raziskavi, ki je potekala v podjetju. Prelaganje odgovornosti vodi v slab
izid delovanja ustanove (Izgoršek 2011, 83).
V izbrani ZU je že vpeljan informacijski način – sistem – poročanja o VZ, ki se je izkazal kot
eden izmed vplivnih (organizacijskih) dejavnikov, ki vplivajo na poročanje zaposlenih o VZ.
Obstoječi informacijski sistem za poročanje o VZ spodbudno deluje na poročanje o VZ z
vidika dostopnosti (z računalnikov na delovnih mestih) enotne informacijske platforme
zaposlenim. Slednje pomeni, da imajo zaposleni omogočen enostaven in enoten dostop do
informacijskega sistema, v katerega (lahko tudi anonimno) poročajo o VZ. Po drugi strani pa
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je anonimna prijava VZ v informacijski sistem otežena, saj je za to potrebna računalniška
oprema nameščena na vsem zaposlenim vidnem delovnem mestu in posledično lahko vsak
zaposleni vidi, kaj počne prijavitelj VZ. Enotnost, dostopnost in anonimnost prijave je v
proučevani ZU znatno omajana na oddelku klinike, kjer morajo zaposleni v zdravstveni negi
zaznane ali povzročene VZ dokumentirati v zvezek, hranjen na vsem zaposlenim vidnem
mestu. Zapise oziroma prijave VZ nato pregleda nadzorna medicinska sestra, ki jih sama
prijavlja naprej. Takšen način poročanja o VZ slabi tako varnostno kulturo kot tudi delovno
klimo med zaposlenimi. ZU naj se v bodoče usmeri v odpravo vseh odklonov pri načinu
poročanja o VZ, kot naj se tudi usmeri v zagotavljanje zasebnega prostora ali načina
zaposlenim, ko želijo VZ prijaviti v informacijski sistem.
Enotnost in dostopnost informacijskega sistema poročanja se v proučevani ZU prepoznava
kot spodbuden dejavnik poročanja o VZ, vendar je njegova uporaba za zaposlene odbijajoča.
Trenutno delujoč informacijski sistem prijave ni pregleden in je časovno zamuden. Zaposleni
v ZU omenjajo, da informacijski sistem ni pregleden, ker morajo ob poročanju o VZ prehajati
med različnimi rubrikami, zaradi česar je vnašanje podatkov o VZ časovno zamudno.
Časovna zamudnost informacijskega načina poročanja o VZ izhaja tudi iz tega, da sistem
poročanja ne omogoča avtomatičnega shranjevanja vnesenih podatkov. To pomeni, da se, če
zaposleni zaradi delovnih obveznosti (npr. nujne oskrbe pacienta) prekine vnos podatkov o
VZ, ta (delni vnos) ne shrani in je treba ob ponovnem poročanju o VZ začeti od začetka. Za
uresničevanje cilja poenostavljenega načina poročanja o VZ in s tem doslednejšega poročanja
o VZ naj bi ZU odpravila tudi identificirane ovire/napake, izhajajoče iz obstoječega
informacijskega načina poročanja. Odpravljene pomanjkljivosti informacijskega sistema bodo
posredno vplivale tudi na čas, ki je potreben za poročanje o VZ. Pomanjkanje časa namreč
zaposleni v proučevani ZU izpostavljajo kot razlog za njihovo oslabljeno zavzetost za
poročanje o VZ. Pomanjkanje časa in znanja za samostojno poročanje o VZ v informacijski
sistem je dejavnik, ki smo ga v modelu funkcij managementa za poročanje o VZ poimenovali
človeški viri. Vrzeli v pomanjkanju znanja zaposlenih za samostojno prijavo VZ lahko v
proučevani ZU odpravijo s tremi ukrepi. Prvi se navezuje na odpravljanje napak in
oblikovanje bolj enostavnega in preglednega informacijskega sistema. Drugi ukrep je povezan
s funkcijo planiranja in dejavnikom izobraževanja zaposlenih glede uporabe – vnosa prijave
VZ – v obstoječi informacijski sistem. Tretji ukrep, ki ga v proučevani ZU do sedaj (še) niso
vpeljali v delovno prakso, pa je kontinuirano nadzorovanje (analiza) človeških virov,
potrebnih za doseganje večjega števila poročanj o VZ. Tudi pomanjkanje časa zaposlenih
zaradi pomanjkanja osebja in posledično delovne preobremenjenosti se lahko v proučevani
ZU odpravi s spremembo obstoječega informacijskega sistema in dodatnim zaposlovanjem.
Podobne razloge, zaradi katerih ne pride do poročanja, kot smo jih identificirali tudi sami,
navajajo različne raziskave (Elder idr. 2007, 119; Kaldjian idr. 2008, 43; Fošnarič 2010, 69;
Kim idr. 2010, 166; Moumtzoglou 2010, 542; May in Plews-Organ 2012, 451; Chakravarty
2013, 337; Shu idr. 2013, 262; Wang idr. 2014, 1120; Poorolajal, Rezaie in Aghighi 2015, 97;
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Stergiopoulos idr. 2016, 1117; McFarland in Doucette 2018, 285). Ti so naslednji: kršena sta
anonimnost in zaupnost podatkov poročevalca oz. nista zagotovljeni, sistem za poročanje ni
urejen oz. ni pregleden, vsi ne vedo, kaj je treba poročati, sistem poročanja je časovno
zamuden, pomanjkanje usposabljanja in izobraževanja in negotovost glede postopkov
poročanja. Avtorji navajajo, da se je treba osredotočiti na njihovo odpravo, če želimo, da bo
sistem poročanja dosegel svoj namen. Karsh idr. (2006, 287–288) v raziskavi ugotavljajo, da
do napak prihaja takrat, ko je veliko dela, in zato je pomembno, da prijava VZ ni časovno
zamudna. Udeleženci navajajo, da je za poročanje sprejemljiv čas, ki ni daljši od 2–5 min.
Udeleženci so za lažjo uporabo sistema poročanja tudi predlagali ikone, ki bi pojasnile, kaj je
treba vnesti v določeno rubriko. Predlagali so tudi samovadnice za poročanje in stik za
pomoč.
3.3.3 Vplivni dejavniki vodenja na poročanje o VZ
Funkcija vodenja oziroma vloga vodje je pri ustvarjanju proaktivne varnostne kulture
bistvenega pomena. Vodja s svojim načinov delovanja namreč vpliva na medosebne odnose in
s tem (so)ustvarja delovno klimo. Za okrepljeno poročanje o VZ je pomembno, da vodja
skupaj z zaposlenimi ustvari klimo, ki ne sloni na obtoževanju in kaznovanju v primeru
pojava VZ, temveč poudarja priložnost za oblikovanje kulture učenje in s tem možnosti za
izboljšanje zdravstvenih storitev v ustanovi. Zato je naloga/vloga vodje umeščena v
motiviranje, usmerjanje, informiranje in odzivanje na VZ. Da bi povečali ozaveščenost in
pripravljenost zaposlenih za poročanje o VZ, mora vodja svoje zaposlene sprva primerno
motivirati. To lahko naredi z (interno) promocijo in lastnim zgledom poročanja o VZ s
poudarkom na vpeljanih korektivnih ukrepih. Vodja mora svojim zaposlene opozarjati na
pomembnost poročanja o VZ, kar lahko naredi tako, da sam privzame držo proaktivnega
zaposlenega pri doslednem poročanju in se odmakne od indiferentnega odnosa do VZ. Prav
tako se mora vodja odmakniti od vzvodov ukazovanja (prisilnosti) pri poročanju o VZ.
Motivacijska vloga vodje je, da svoje zaposlene spodbuja oziroma usmerja k opravljanju
delovnih nalog. V proučevani ZU je ponekod še vedno prisoten nekorekten odnos glede
povzročitelja VZ, saj nekateri zdravstveni profili ne želijo prevzeti odgovornosti za povzročen
VZ in ga tudi ne prijavijo v obstoječi informacijski sistem. Zato vloga vodje (poleg
motiviranja) obsega tudi usmerjanje. Gre za prepoznan primanjkljaj jasno opredeljenih nalog
zaposlenih oziroma protokola za poročanje o VZ – standardiziranega pristopa za lažje
poročanje o VZ. Pri tem opozarjamo, da določanje nalog/protokola poročanja o VZ ni
zadosten dejavnik za spodbujanje doslednejšega poročanja, temveč je naloga vodje tudi, da
kontrolira (in se ustrezno odziva), ali zaposleni opravljajo svoje delovne naloge oziroma
dosledno upoštevajo vzpostavljen protokol poročanja o VZ. Tovrstno ravnanje vodij naj bi
krepilo odgovornost za povzročen VZ med vsemi zdravstvenimi profili v proučevani
ustanovi.
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Kralj (2005, 17) navaja, da vodenje vključuje motiviranje, vplivanje in usmerjanje zaposlenih,
da lahko ustrezno opravljajo svoje naloge, dosegajo izide in tako uresničujejo smotre in cilje
ustanove. Vodenje je proces, ki poteka med vodjo in njegovimi podrejenimi. Če vodja želi
doseči uspeh, mora voditi tako, da bodo doseženi smotri in cilji tako ustanove kot tudi lastne
ambicije zaposlenih (Rozman in Kovač 2012, 353). Jurman (1981, 204) navaja, da so
osebnosti, ki vodijo ustanovo, ustvarjalci večine odnosov med posamezniki in delom, in
nadaljuje, da prav način vodenja pomembno vpliva na oblikovanje delovne klime, saj so izidi
dela primerni glede na izbrani način vodenja. Robida (2010, 47) navaja, da je za zdravstveno
osebje najbolj pomembna varna zdravstvena obravnava in da bi vsi zaposleni morali čutiti, da
lahko sodelujejo in pripomorejo k varnejšemu delu in da lahko izboljšajo kakovost dela.
Avtor k temu dodaja, da je mogoče večjo varnost pacientov doseči samo z motiviranjem
osebja za uresničitev smotrov in ciljev, ki ne bodo samo zabeleženi v programih in strategijah
za varnost pacientov, saj bo zdravstveno osebje bolje skrbelo za paciente in bolje opravljalo
svoje delo, če bo čutilo pripadnost delovnemu okolju. Številni avtorji (Donik 2006, 245;
Hajnrih 2008, 569; Rozman in Kovač 2012, 353; Kralj 2005, 17; Izgoršek 2011, 84; Svet
Evrope, Odbor ministrov 2006, 12; Kerzner 2013, 226; Robida 2013a, iii) odgovornost za
uvajanje novosti pripisuje vodilnim, ki bi morali znati vplivati na zaposlene, da dosežejo cilj
ustanove. Karsh idr. (2006, 287) v svoji raziskavi ugotavljajo, da si udeleženci želijo več
spodbude za poročanje. Odbor ministrov pri Svetu Evrope (2006, 6) navaja, da mora vodstvo
ustanove ustvariti takšno okolje, ki bo celotni ustanovi omogočilo učenje iz VZ. Zbiranje
podatkov o VZ pa je mogoče doseči le v ne obtožujočem delovnem okolju, v katerem vsi
zaposleni brez strahu pred posledicami poročajo VZ (Hajnrih 2008, 569). Robida (2013a, iii)
navaja, da se odgovornost za vzpostavitev pravične kulture in kulture varnosti pacientov
začne pri vrhu, kar pomeni, da morajo tisti na vrhu (1) podpreti ter spodbujati pravično
kulturo in kulturo učenja, ne pa kulture obtoževanja, (2) preoblikovati sisteme za poročanje in
procese, ki so glavni način za izboljševanje varnosti, (3) zagotoviti standardiziran pristop, ki
bi omogočil lažje sporočanje VZ, njihovo analizo in širjenje možnosti za reševanje težav, (4)
vzpostaviti ter udejanjiti strategijo in merljive programe, ki bi zagotovili večjo varnost
pacientov in osebja.
V proučevani ZU se je poleg pomanjkanja lastnega zgleda vodij in motiviranja in usmerjanja
zaposlenih za poročanje o VZ izkazalo kot težavno tudi odzivanje vodij na poročanje
zaposlenih o VZ. V ustanovi je namreč še vedno prisotna kultura obtoževanja in kaznovanja
zaradi povzročenega VZ in zato se najpogosteje poroča le o hujših VZ, ki imajo za
obravnavanega pacienta vidne posledice. Te ovire pri doseganju ciljev – doslednem poročanju
o VZ – je mogoče izničiti s spremembo načina odzivanja vodij na VZ. Vloga vodje pri
poročanju o VZ bi morala biti usmerjena v strokovno in objektivno ter dosledno izvajanje
varnostnih pogovorov z zaposlenimi. Pri teh pogovorih pa naj bi vodje z zaposlenimi
ustvarjali zaupen odnos in posledično tudi pravično kulturo učenja.
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Po priporočilu Sveta Evrope je treba na vseh ravneh težave in napake obravnavati odkrito,
pravično in ne v kaznovalnem vzdušju, kar pa ne pomeni izključitve odgovornosti
posameznika, temveč osredotočenje na izboljšanje uspešnosti delovanja ZU in ne na
obtoževanje posameznika (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 7). Tudi raziskave doma in po
svetu kažejo, da kaznovanje osebja zaradi poročanja o VZ predstavlja hud zaviralni dejavnik
(Elder idr. 2007; Kaldjian idr. 2008; Fošnarič 2010; Kim idr. 2010; Chakravarty 2013; Shu
idr. 2013; Wang idr. 2014), ki se mu je treba izogniti.
Ne nazadnje v proučevani ZU kot oviro vidijo tudi vlogo vodje, vezano na informiranje
zaposlenih o številu in vrstah prijavljenih VZ kot tudi sprejetih korektivnih ukrepih v
zdravstveni oskrbi. V proučevani ustanovi je bilo namreč zaznati vsesplošno pomanjkanje
informiranja zaposlenih glede načina obravnave, analiziranja in udejanjanja korektivnih
ukrepov kot strategije za zagotavljanje višje varnosti zdravstvene oskrbe. Še posebej
primanjkuje informacij glede oblikovanja korektivnih ukrepov na ravni celotne ustanove, pa
tudi primerjalno vrednotenje poročanja o VZ med oddelki/klinikami in drugimi (podobnimi)
ZU. Če si bo proučevana ZU v bodoče prizadevala, da korektivni ukrepi postanejo (in so pri
zaposlenih tudi prepoznani kot) strategija večje varnosti (kakovosti) zdravstvene oskrbe, ni
dovolj, da so izidi poročanj o VZ združeni v letna poročila, z vsebino katerih je seznanjeno
predvsem vodstvo. Vodstvo v proučevani ustanovi bi moralo za učinkovitejše informiranje
zaposlenih oblikovati standardiziran sistem/pristop horizontalnega in vertikalnega
informiranja zaposlenih glede obravnave poročanja o VZ in o korektivnih ukrepih oziroma
strategijah zagotavljanja višje varnosti zdravstvene oskrbe, sprejetih na podlagi tega.
Da v ustanovi ne bi skrivali napak, je izjemnega pomena, da zaposleni nedvoumno razumejo,
kakšen bo odziv njihove ustanove na sporočanje o VZ ter na kakšen način bodo ti analizirani
(Robida 2013a, 23), ker, kot pravi Podhostnik (2013, 98), molk o VZ lahko bolj škoduje kot
sam VZ. Odbor ministrov pri Svetu Evrope (2006, 7) navaja, da se je treba učiti iz preteklih
VZ, da morajo biti poročila o analizi oz. korektivnih ukrepih in o preteklih VZ posredovana
osebju, ki je v neposrednem stiku s pacientom, in tudi drugim zdravstvenim delavcem. Cook
idr. (2004, 35) v svoji raziskavi ugotavljajo, da bi si anketiranci želeli, da so obveščeni o tujih
VZ z namenom učenja iz njih, in tudi navajajo, da so se iz njih tudi že kaj naučili. Možina idr.
(2004, 23) navajajo, da bo učinkovitejše komuniciranje od zgoraj navzdol delovalo kot
spodbuda zaposlenim, da premišljujejo o skupnih težavah in iščejo rešitve, hkrati pa bodo
opogumljeni za izražanje zamisli navzgor brez kakršnegakoli strahu ali skrbi, da bodo njihove
ideje obravnavane kot nepotrebne. Nadalje navajajo, da je namen internega komuniciranja
pridobivanje visoko motiviranih sodelavcev, ki bi skupaj dosegali zastavljene cilje ustanove,
ter da je to mogoče doseči z odkritim komuniciranjem ter s pojasnitvijo razlogov za podporo
ustanovi. Izgoršek (2011, 83) navede, da je dobra organizacijska struktura tista, ki zaposlene
spodbuja, da pride tudi do pretoka horizontalnih informacij. V primeru odsotnosti povratnih
informacij o sprejetih ukrepih in brez seznanjanja zaposlenih o tem, kje poročilo konča,
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obstaja verjetnost, da bodo zaposleni nehali poročati o VZ kljub dejstvu, da je to obvezno
(PSQCWG 2014, 42).
3.3.4 Vplivni dejavniki kontroliranja poročanja o VZ
V ZU je funkcija kontroliranja namenjena merjenju napredka ustanove v smeri zadanih ciljev,
ocenjevanju pravilnosti poslovanja skladno z zadanimi cilji in popravljanju oziroma
sprejemanju ukrepov za uresničitev ciljev, vezanih na spremembe varnostne kulture in s tem
poročanja o VZ.
Četrta glavna dejavnost managementa je kontrola oz. nadzor (spremljanje in vrednotenje)
(Mousavi idr. 2017, 24). Pri kontroliranju ali nadziranju gre za proces, v katerem ena ali več
oseb pregleduje dosežke in ustrezno ravna, kar je tudi bistvo obvladovanja (Kralj 2005, 17).
Kontrola pomeni ugotavljanje, kaj je bilo dejansko narejeno, primerjavo s planiranim,
ugotovitev odstopanj, določitev vzrokov za odstopanja in ukrepe, da se planirano uresniči
(Rozman in Kovač 2012, 433).
Pri kontroliranju poročanja o VZ so ključnega pomena povratne informacije poročanja o VZ.
Na podlagi teh (objektivnih) analiz ugotavljajo odstopanja in vzroke njihovega pojavljanja ter
določajo ukrepe za odpravljanje ugotovljenih odstopanj z namenom doseganja ciljev, vezanih
na spremembo varnostne kulture. Pri izvajanju funkcije kontroliranja imajo vodstvo in vodje
ter služba, določena za obravnavo VZ, pomembno vlogo.
V proučevani ustanovi imajo že uvedeno kontrolo dosežkov v obliki analize oddanih poročil o
VZ v informacijski sistem. Kontrola dosežkov je v sklopu funkcije kontroliranja prepoznana
kot vpliven dejavnik na poročanje o VZ. Te kontrole dosežkov – analize – vsebujejo pregled
vrst VZ, ki se pojavljajo v ustanovi, kot tudi oceno pogostosti pojava posamezne vrste VZ. Z
izidi analiz so seznanjeni vodstvo ustanove in vodje klinik, medtem ko ostali zaposleni s temi
letnimi analizami/poročili niso oz. so pomanjkljivo informirani. V proučevani ZU se namreč
pri funkciji kontroliranja zazna vpliven dejavnik, to je oslabljena kontrola informiranosti. V
ustanovi se identificira težava segregacije informacij (selektivno izločanje informacij), saj
manjkajo primerjalne analize in podatki iz drugih oddelkov, klinik in ZU. Če želi ZU
oblikovati učinkovite strategije za doseganje višje ravni varnostne kulture in s tem
okrepljenega poročanja, naj oblikuje pregleden in sistemiziran način vertikalne informiranosti
vseh zaposlenih z analizami poročanj o VZ in sprejetimi korektivnimi ukrepi.
Za uspešno kontroliranje je potrebna tudi povratna informacija o dosežkih (Dimovski, Penger
in Žnidaršič 2005, 277; Izgoršek 2011, 85). Da bi to lahko izvedli, je najprej treba določiti
standarde, jih nato meriti, primerjati s standardi ter korigirati, če cilj ni dosežen (Dimovski,
Penger in Žnidaršič 2005, 277). Pri podajanju povratnih informacij zaposlenim je zelo
pomembno tudi komuniciranje. Možina idr. (2004, 23) zato menijo, da je komuniciranje v
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ustanovi oz. skupini izjemno pomembno, saj kjer je dovolj komuniciranja, zaposleni bolje
razumejo cilje ustanove in njihov pomen za »zdravo okolje«, kar posledično pomeni večjo
angažiranost za njihovo doseganje. Učinkovitejše komuniciranje od zgoraj navzdol bo
delovalo kot spodbuda zaposlenim, da premišljujejo o skupnih težavah in iščejo rešitve
(Možina idr. 2004, 23). Kaldjian idr. (2008, 44) v raziskavi ugotavljajo, da bi zaposleni
poročali v večjem številu VZ, če bi vedeli, da bodo prejeli povratno informacijo. Tudi Elder
idr. (2007, 119) navajajo, da je motivator za poročanje zaznana korist (učenje iz VZ).
Funkcija kontroliranja je v izbrani ZU (glede na oblikovani model) okrnjena z vidika
pomanjkanja kontrole vodenja glede poročanja o VZ. Ugotovljeno je bilo, da v ZU ni uveden
sistem kontrole vodenja, ki bi lahko zaposlenim dal možnost, da anonimno ovrednotijo svoje
zadovoljstvo z vodstvom ustanove in/ali z vodstvom klinike, oddelka oz. svojega nadrejenega
glede obravnave VZ. Prav tako zaposlenim ni zagotovljena možnost, da bi izrazil svoje
mnenje glede izkušenj s sedaj delujočimi službami, ki so odgovorne za poročanje o VZ. Če
ZU stremi k izboljšanju funkcije vodenja, bi v prihodnje lahko oblikovala kontrolni sistem
(npr. anonimno spletno anketiranje) z namenom odkrivanja pomanjkljivosti in prednosti vodij
pri poročanju o VZ. Na osnovi zbranih podatkov (ocene vodenja) bi ustanova lahko planirala
vsebine izobraževanj za vodje in modificirala delovanje sedaj delujočih služb za poročanje o
VZ.
Po mnenju Kralja (2005, 18) je ključna naloga vodstva urejanje zadev in sprejemanje
odločitev. Managerji morajo pri urejanju zadev prepoznati težave, tekoče spremljati izide in
se med drugim tudi povratno informirati, če želijo doseči postavljene cilje in uspeh ustanove.
Urejanja zadev se je treba lotevati skozi proces razreševanja težav in strokovnega odločanja o
različicah ter ustreznega informiranja. Zadeve so odprte težave, ki jih je treba spoznati in
razumeti kot priložnosti (Kralj 2005, 15, 18–19).
Prav tako v ZU ugotavljamo pomanjkanje kontrole obstoječega informacijskega sistema za
poročanje o VZ. Zaposleni v ustanovi poročajo o napakah in pomanjkljivostih, pa tudi o
nezadostnih virih za (samostojno) uporabo informacijskega sistema. Zaposleni so namreč
opozorili, da ni preverjanja, ali imajo dovolj znanja in časa, prav tako ni preverjanja, ali si
sploh upajo poročati, ter odkrivanja drugih zavirajočih dejavnikov (npr. zagotavljanje
anonimnosti, šikaniranje, delovanje sistema) za uporabo informacijskega sistema. Zato bi bilo
treba v ZU oblikovati sistem nadzorovanja informacijskega sistema za poročanje o VZ, ki bi
vsem zaposlenim/uporabnikom sistema omogočil podajanje svojega mnenja/ocene/izkušenj o
njegovi uporabnosti. Na osnovi zbranih podatkov bi ustanova pridobila vpogled v stanje
razpoložljivih virov, pa tudi ovir za nedosledno poročanje o VZ v obstoječi informacijski
sistem. Identificirane ovire bi ustanovi predstavljale izhodišče planiranja sprememb (ukrepov)
za izboljšanje uporabe obstoječega informacijskega sistema za poročanje o VZ.
Kontroliranje vključuje tudi kontrolo kakovosti, produktivnosti, kot je npr. izboljšana storitev
strankam, odstranitev mašil in zmanjšanje napak (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 275).
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Številne raziskave (Elder idr. 2007, 119; Kaldjian idr. 2008, 43; Fošnarič 2010, 69; Kim idr.
2010, 166; Moumtzoglou 2010, 542; May in Plews-Organ 2012, 451; Chakravarty 2013, 337;
Shu idr. 2013, 262; Wang idr. 2014, 1120; Poorolajal, Rezaie in Aghighi 2015, 97;
Stergiopoulos idr. 2016, 1117; McFarland in Doucette 2018, 285) so tudi identificirale ovire
za poročanje in navajajo, da je za uspešno delovanje sistema poročanja treba te ovire
odstraniti. Managerji uspeh dosegajo tudi z uporabo ljudi kot sredstva oz. orodja za dosego
ciljev ali z njihovo pomočjo z vidika sodelavstva (Kralj 2005, 439). Zaposleni so ključni
pogoj za obstanek in delovanje ustanove ter najpomembnejši vir oz. nematerialno sredstvo
zmožnosti ustanove. O njeni uspešnosti odločajo tudi prizadevanje zaposlenih, kreativnost,
izkušnje, spretnosti, zmožnosti in znanje (Kralj 2005, 438). Manager skupaj s sodelavci in z
usklajevanjem njihovega dela zagotavlja doseganje ciljev ustanove (Izgoršek 2011, 81).
Zdravstveni delavci in sodelavci so ključni v javni zdravstveni ustanovi, saj neposredno
izpolnjujejo poslanstvo ustanove (Česen 2003, 105). Uspešno zbiranje poročil o VZ je
odvisno od pripravljenosti osebja, ki je v neposrednem stiku s pacienti. Za odstranitev
preprek, ki nastajajo pri poročanju, je zato treba oblikovati primerno politiko, s katero lahko
preženemo strah pred krivdo zaradi zaprte in nepravične kulture ter strahu izven konteksta
medijev in drugih (Svet Evrope, Odbor ministrov 2006, 10). Prav tako je za uspeh ustanove
zelo pomembno zagotavljanje skladnosti s politiko in postopki upravljanja VZ, pregled in
obvladovanje napredovanja akcijskih načrtov VZ, sledenje tem, širitev znanja, izobraževanje
vodij, da lahko podpirajo izboljševanje storitev in podpora zaposlenim (Leigh-Brown 2015,
14).
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4

SKLEP

Namen sklepnega poglavja je podati strnjen in pregleden vpogled v celotno raziskavo, ki je
predstavljena v naši disertaciji na temo vpliva temeljnih nalog managerjev na poročanje o VZ.
V sklepnem poglavju smo povzeli ključne ugotovitve celotne raziskave iz teoretičnega in
empiričnega dela. Poglavja smo razdelili na povzetek celotne raziskave, na ključne ugotovitve
iz teoretičnega dela in empiričnega dela raziskave. Zapisali smo predloge/priporočila za
izboljšanje trenutnega stanja sistema poročanja. Sledi prispevek k znanosti in predlogi za
nadaljnje raziskovanje.

4.1

Povzetek iz celotne raziskave

V doktorski disertaciji smo proučevali vpliv funkcij managementa na poročanje o VZ v
izbrani ZU. Proučili smo tudi trenutno stanje sistema poročanja in dejavnike, ki vplivajo na
poročanje, ter raziskali, kaj vse bi lahko izboljšalo trenutno dejaven sitem poročanja.
Najprej smo izvedli teoretičen pregled in na podlagi tega opredelili teoretična izhodišča,
raziskovalni problem, namen in cilje raziskave, raziskovalno metodologijo in raziskovalna
vprašanja. V teoretičnem delu smo povzemali ugotovitve avtorjev, ki so o naši temi že pisali
in jo že raziskovali. Na koncu teoretičnega dela smo podali kritičen in strnjen povzetek
teoretičnega dela. V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi
intervjuji. Odgovore intervjuvancev smo natančno analizirali. V predstavitvi izidov smo
podali tudi nekatere krajše izjave intervjuvancev z namenom še bolj jasne predstavitve
dobljenih podatkov. Na koncu smo na podlagi pridobljenih podatkov zasnovali splošni izvirni
model o managementu poročanja o VZ v ZU ter izvirni model za proučevano ZU, ga
interpretirali ter podali predloge/priporočila za izboljšanje trenutnega stanja poročanja.
Pri pregledu literature ugotavljamo, da se za poimenovanje VZ uporabljajo tako v svetu kot
tudi doma različni izrazi, vsem pa je v opredelitvi skupno, da gre za nenamerno škodo
pacientu, ki ni posledica bolezni in nastane med postopkom zdravljenja. Varnostni zapleti so
tako v svetu kot tudi doma prepoznani kot vir škode. Posledice čutijo pacienti oz. njihovi
svojci, zdravstveni strokovnjaki, ki so bili vpeti v VZ, ZU in državna blagajna. Številni viri in
raziskovalci poudarjajo pomembnost poročanja o VZ pri vzpostavitvi varne obravnave
pacientov. Poročanje o VZ je prvi korak k izboljšanju varnosti pacientov, ker omogoča učenje
in posledično preprečevanje enakih ali podobnih dogodkov. Varna zdravstvena obravnava je
prednostna naloga tako zaposlenih v zdravstvu kot tudi zdravstvenih ustanov in države.
Pri pregledu literature ugotavljamo, da poročanje o VZ še ni v celoti zaživelo. Številne
raziskave navajajo, da do VZ prihaja in da je o njih slabo poročano. Razlogi za prikrivanje oz.
opuščanje poročanja o VZ so kar številni in se navezujejo na varnostno kulturo v ustanovi, na
strah pred kaznovanjem in negativnim ugledom, na nerazumevanje nadrejenih in sodelavcev,
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na neustrezno zakonsko zaščito poročevalca, na anonimnost in zaupnost podatkov, na sam
informacijski sistem, namenjen poročanju, na znanje poročevalcev o poročanju, na čas in na
postopke poročanja. Pri varnostni kulturi je treba poudariti, da gre večkrat za nepravično
kulturo, ki za VZ oz. napako še vedno prevečkrat obtoži posameznika, pomanjkljivi delovni
proces pa ni izboljšan. Zdravstveni strokovnjaki zato zaznane VZ skrivajo in posledično
učenje iz njih ni možno. Zaradi tega se lahko enak VZ ponovi in postane viden šele, ko ga ni
več mogoče zamolčati. V takih primerih pride največkrat do hudih posledic, kot so močno
zmanjšana kakovost življenja pacienta ali celo njegova smrt. Navedeno je, da se pri pravični
analizi v veliki večini primerov izkaže, da je do VZ vodil pomanjkljiv delovni sistem in da
zanj ni kriv posameznik, ki je bil zadnji ob pacientu, ko je bila pomanjkljivost (oz. VZ)
odkrita.
V teoretičnem delu smo pregledali razpoložljivo literaturo na temo temeljnih funkcij
managementa, varnostne kulture, VZ in poročanja o VZ, ki smo jo v disertaciji pregledno
razčlenili z namenom čim bolj celovite predstavitve teme in problema, ki smo ga raziskali.
Povzeli smo ključne ugotovitve tako domačih kot tudi tujih avtorjev. Prevladuje tuja
literatura, ker se v RS kljub prepoznanemu problemu o VZ, ki je tudi eden izmed prednostnih
ciljev za obravnavo na področju zdravstvene dejavnosti, še ne namenja dovolj pozornosti.
Tuja literatura nam daje zanimiv in poučen vpogled v obravnavano problematiko izven naših
meja.
Na podlagi zasledene literature ugotavljamo, da tako doma kot v svetu prevladujejo
kvantitativne raziskave. Te ne dajejo poglobljenega uvida v našo obravnavano problematiko
(npr. Lawton in Parker 2002; Kaldjian idr. 2008; Armellino, Quinn Griffin in Fitzpatrick
2010; Lorber 2011; Skela Savič in Robida 2012; Farley idr. 2012; Shu idr. 2013; Poorolajal,
Rezaie in Aghighi 2015; Stergiopoulos idr. 2016; Birk, Pađen in Markič 2016; Zupančič idr.
2017; McFarland in Doucette 2018; Mandeep idr. 2019). Proučujejo varnostno kulturo,
sisteme poročanja, smiselnost poročanja, smiselnost izobraževanja o poročanju, smiselnost
sestankov na temo VZ, dotikajo se proučevanja ravnanja vodstva, navezujejo se na funkcijo
organiziranja, na delež oz. pogostost poročil o VZ, na posledice VZ, ugotavljajo, kateri VZ se
najpogosteje zgodijo oz. o katerih najpogosteje poročajo, na občutke pri zaznanih VZ in ob
poročanju ter na vzroke, zaradi katerih ne poročajo. V več raziskavah so prepoznane ovire za
poročanje in vzroki zanje, ki se večinoma navezujejo na funkcijo organiziranja in se dotikajo
funkcije vodenja.
Kvalitativne raziskave (Gallagher idr. 2003; Karsh idr. 2006; Benn idr. 2009; Anderson idr.
2011; Martowirono idr. 2012; Mitchell idr. 2016; Carlfjord, Öhm in Gunnarsson 2018) ter
raziskave mešanih pristopov (Cook idr. 2004; Stergiopoulos idr. 2016) so usmerjene v
proučevanje načinov poročanja o VZ, v smiselnost poročanja, v dejstva, ali bi poročali ali ne,
v vzroke, zakaj poročanje o VZ še ni zaživelo, v identifikacijo vzrokov, ki ovirajo ali
spodbujajo poročanje. Dotikajo se vodstva ustanove glede podpore pri poročanju in
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sodelavcev ter samega sistema poročanja, varnostne kulture in učenja iz VZ. Z vsako
zasledeno raziskavo je v določenem delu možna primerjava z našo raziskavo, npr. o deležu
oz. pogostosti poročanja, o ovirah za poročanje, o učenju iz VZ, o pomenu izobraževanja o
poročanju, o odzivu vodstva in sodelavcev, s sistemom poročanja itd. Raziskave, ki bi se
osredotočile na temeljne naloge managementa v povezavi z VZ ali s poročanjem o VZ, nismo
zasledili, zato primerjava z našo raziskavo v celoti ni mogoča.
Pri oceni trenutnega stanja (SRV1) bolnišničnega sistema poročanja smo ugotovili naslednje.
Ugotovljeno je, da intervjuvanci varnostni zaplet poimenujejo različno. V besedni zvezi
uporabijo tudi besedo napaka. Pri opredelitvi pomena pa se navezujejo na nenameren,
nepričakovan, neželen zaplet ali odklon pri oskrbi pacienta. Dodajajo tudi, da se VZ lahko
navezuje na opremo in stranske učinke zdravil, ki škodujejo pacientu, ter na komuniciranje
med osebjem, ki se navezuje na predajo pacientov ter na medosebne konflikte.
Obstoječi sistem poročanja intervjuvanci ocenjujejo kot dober, vendar podajajo tudi
odstopanja. Izpostavijo, da je ocena kakovosti obstoječega sistema poročanja o VZ odvisna od
poznavanja sistema oziroma pogostosti osebnih izkušenj z VZ in poročanjem o njih. Navajajo
odstopanja, ki se navezujejo na vodenje sistema poročanja, na odsotnost povratnih informacij,
ker jih ne dobijo. Prav tako navajajo, da primanjkuje informacij o namenu in cilju sistema
poročanja za dobrobit zaposlenih. Zaznati je tudi, da vsi sistema ne znajo uporabljati in da je
ponekod praksa, da morajo VZ najprej sporočiti nadrejenemu oz. ga zapisati. Ob slednjem
načinu se intervjuvanci ne počutijo dobro, ker so še dodatno izpostavljeni in tako nadrejeni
izvajajo tudi nadzor nad dogodki in odločajo, kaj se prijavi v sistem poročanja. Intervjuvanci
izpostavijo tudi nepravično obravnavo in poročanje o VZ. Dogaja se, da zdravniki v primeru
VZ nočejo prevzeti odgovornosti za VZ, ki se jim je zgodil, in želijo odgovornost prenesti na
zaposlene v zdravstveni negi.
Vsi intervjuvanci so že imeli izkušnje z VZ, večina kot udeleženci, redki pa samo kot priča.
Intervjuvanci z daljšo delovno dobo navajajo spremembo sistema poročanja, ki v zadnjih letih
postaja naprednejši. Vsi intervjuvanci opozarjajo na nedosledno poročanje. Navajajo, da se
manjših VZ ne prijavlja, prijavijo pa hujše, z vidnimi posledicami. Vzroke za nedosledno
poročanje pripisujejo negativni izpostavitvi zaradi neprimernega/neprofesionalnega odnosa
nadrejenih – kaznovanja, šikaniranja, obtoževanja, nerazumevanja, odsotnosti spodbude
nadrejenega za prijavo, kadrovski stiski in posledično pomanjkanju časa, nizki ozaveščenosti
o pomenu in pomembnosti poročanja ter o prenosu odgovornosti.
Ob poročanju je večina intervjuvancev doživela neprijetne občutke, ki so jih povzročili
nadrejeni. To se je zgodilo tudi v primeru poročanja managementa. Neprijetni občutki so
povezani tudi s tem, da bi škodovali pacientu. Navajajo tudi, da so občutili nelagodje, občutek
krivde, prestrašenost, sram, zaskrbljenost, jezo in strah, strah pred negativnimi posledicami
ukrepov, ki bi jih uvedli nadrejeni in bi se nanašale na njihove delovne razmere. Nekateri so
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se soočali tudi s posledicami negativne izpostavitve, ki so se kazale v
obtoževanju/nerazumevanju s strani sodelavcev/nadrejenih. Nekateri zdravstveni tehniki pa
navajajo, da neprijetnih občutkov niso občutili, ker razlog za VZ vidijo v pomanjkljivem
organizacijsko-delovnem sistemu.
Po prijavi VZ so imeli intervjuvanci različne občutke. Eni so občutili olajšanje, drugim so se
ti občutki še poglobili. Izkušnje glede odziva vodstva/nadrejenih so tudi različne. Vsi
intervjuvanci so že bili priča VZ. Vsi so vpletenega spodbujali k prijavi VZ nadrejenemu ali v
sistem poročanja. Ugotovljeno je tudi, da zdravniki niso želeli prevzeti odgovornosti za lasten
VZ in so odgovornost želeli preložiti na zdravstvene tehnike, od katerih so tudi zahtevali
prijavo. Če zdravstveni tehnik ni hotel oddati prijave, do poročila ni prišlo.
Pri analizi vpliva funkcij managementa (SRV2) podajamo naslednje ključne ugotovitve.
Ugotavljamo, da so s funkcijo planiranja dobro seznanjeni samo managerji. Ti izpostavijo
načrtovana izobraževanja, delovanje pristojnih služb, priprave letnih analiz o pogostosti VZ,
vrednotenje uspešnosti izvedenih korektivnih ukrepov, omenijo nagrade in izboljšave sistema
poročanja ter pomembnost promocije. Po drugi strani pa je ugotovljeno, da ostale
intervjuvane skupine s funkcijo planiranja niso dobro seznanjene. Nekateri so s funkcijo
planiranja seznanjeni z vidika zbiranja informacij o VZ. V kontekstu proučevanja vpliva
funkcije planiranja pa so vsi intervjuvanci izpostavili pomen izobraževanja, vezanega na
motiviranje (dvig zavesti) in predstavitev delovanja/načina poročanja o VZ v obstoječi sistem
poročanja. Z izobraževanjem je seznanjena večina intervjuvancev. Udeležili so se ga le redki.
Intervjuvanci v ZU/na delovnem mestu niso opazili posebne promocije (npr. plakati), ki bi
zaposlene spodbujala k doslednemu poročanju o VZ. Promocijo o pomembnosti prijavljanja
VZ intervjuvanci vežejo na vlogo vodje; nekateri vodje ob pojavu VZ spodbujajo k
nadaljnjim prijavam. Ugotovljeno je tudi, da nagrad za poročanje ni, da so jih opustili pred
leti, vendar to poskušajo ponovno vzpostaviti. V kontekstu planiranja je načrtovano tudi
izboljšanje elektronskega sistema poročanja.
Pri funkciji organiziranja je ugotovljeno naslednje. Vsi intervjuvanci so seznanjeni s postopki
poročanja o VZ v bolnišnici. Seznanjeni so tudi z računalniškim programom, vendar ga vsi ne
zanjo uporabljati. Pri poročanju vsi izpostavijo hierarhično organizacijo poročanja o VZ. Pri
tem je mišljeno, da morajo o VZ najprej obvestiti nadrejenega, nato pa VZ lahko prijavijo še v
sistem poročanja. Hujše VZ je treba sporočiti tudi na MZ. V elektronski sistem poročanja
oddana poročila obravnava pooblaščenec za varnost. Vsi tudi vedo, da naj bi poročanju o VZ
sledil evalvacijski sestanek z namenom analiziranja dogodka in določitve korektivnih
ukrepov. Vendar pa se v realnosti pojavljajo neskladja glede predvidene obravnave VZ.
Večina intervjuvancev VZ sporoči nadrejenemu, v elektronski sitem sporočajo le pogojno.
Vzroki za to so nadrejeni, ki odločajo o tem, ter prezahtevna in nepregledna elektronska
prijava. Kot vzrok navajajo tudi pomanjkanje časa. Navajajo pa tudi, da je težava tudi v tem,
da je za elektronsko prijavo odrejen čas, narava dela pa jim večkrat ne omogoča, da bi prijavo
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vnesli takoj v celoti. Težava je tudi znanje za samostojno prijavo v sistem poročanja, ker tega
vsi ne znajo. Intervjuvanci navedejo tudi problem o odsotnosti zaupnega prostora, kjer bi
lahko anonimno poročali. Izražajo tudi nezaupanje v obstoječi sistem poročanja glede
zaupnosti/anonimnosti podatkov tudi zaradi tega, ker niso v zadostni meri seznanjeni z
obravnavo VZ. Ugotovljena je tudi nizka stopnja seznanjenosti zaposlenih v zdravstveni negi
in zdravnikov z obstoječimi organizacijskimi predpisi/pravilniki.
Pri funkciji vodenja navajamo naslednje ključne ugotovitve. Vpliv vodenja je v kontekstu
spodbujanja poročanja o VZ ključnega pomena. Po mnenju managerjev je vloga vodje v ZU
spodbudno naravnana. Zato navajajo naslednje argumente: postopki poročanja o VZ so
sistemizirani (varnostne vizite, nadzori, sestanki), zaposlenim je zagotovljena pomoč pri
poročanju o VZ, obstaja možnost anonimne oddaje poročila, zaposlene spodbujajo k udeležbi
na izobraževanjih, vodje ozaveščajo o pomembnosti sporočanja VZ, spodbujanje poteka po
vertikalni strukturi zaposlenih in varnostna kultura naj bi se po njihovem mnenju oddaljevala
od iskanja krivca za pojav VZ. Po drugi strani pa se ostali profili udeležencev ne strinjajo z
mnenjem managerjev, in sicer zaznavajo dvojnost vloge vodij. Ugotovljeno je, da so eni
vodilni bolj naklonjeni poročanju kot drugi in da so njihove reakcije ob VZ različne. Eni
razumejo pojav in spodbujajo k poročanju, medtem ko drugi vodilni odreagirajo nekorektno.
Eni zahtevajo oz. celo ukažejo, da je treba prijaviti, drugi VZ pripišejo kar njihovi
malomarnosti ali nesposobnosti. Te vodje obravnavajo VZ kot osebno napako in ne
izkazujejo razumevanja, temveč ga zaradi VZ celo sankcionirajo. Izpostavljajo tudi, da je
vloga vodje glede VZ v veliki meri odvisna od vrste (lažjih ali težjih) VZ in medosebnih
odnosov med zaposlenim in vodjo. Posledično tudi variira reakcija ob pojavu VZ. V primeru
lažjih VZ brez vidnih posledic je odziv vodij bolj naklonjen (včasih celo indiferenten) do
poročanja o VZ, v primeru težjih VZ z jasnimi posledicami pri pacientu pa je (lahko) vloga
vodje neustrezna oziroma nespodbudna. V tem segmentu je tudi zaznati neskladje med
managerji in ostalimi profili. Managerji namreč menijo, da je odziv vodij razumevajoč,
strpen, umirjen in sočuten, da vodje vzpostavijo zaupen odnos z namenom analize in
določitve korektivnih ukrepov. Temu sicer pritrjujejo tudi nekateri intervjuvani ostali profili.
Po drugi strani pa večina intervjuvanih zaposlenih v zdravstveni negi navaja neustrezen odziv
vodje, kjer prihaja do prenosa krivde za VZ, do graje, do obsojanja, obrekovanja in
kaznovanja. En manager tudi navede neustrezno reakcijo višjega managementa ob prijavi VZ.
Ugotovljeno je tudi pomanjkanje zahval in motiviranja za poročanje in pomanjkanje osebnega
zgleda vodje glede poročanja o lastnih VZ.
Pri funkciji kontroliranja podajamo naslednje ključne ugotovitve. Sistem kontroliranja
zaposlenim ne omogoča pregleda nad poročili in letnimi analizami oz. jih s tem slabo
seznanja. Redki navajajo, da so s potekom kontrole oziroma z nadzorom nad poročili
seznanjeni na izobraževanjih ali na internih sestankih. Večina zaposlenih kontrole sistema
poročanja ne pozna ali pa niso seznanjeni z obravnavo njihovih poročil. Nekateri navajajo, da
interno obravnavajo VZ. Nekateri intervjuvanci navajajo, da bi z letno vsebino poročil želeli
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biti seznanjeni. Managerji vežejo kontrolo sistema poročanja na pooblaščence za varnost v
ZU. Po mnenju nekaterih managerjev pooblaščenci analizirajo vsa poročila in jih posredujejo
MZ ali vodstvu oddelka. Vsi intervjuvanci opozarjajo na pomanjkanje povratnih informacij
glede poročanja o VZ. Intervjuvani managerji zaznavajo pomanjkanje povratnih informacij
glede analiz VZ na ravni ustanove. Manjkajo namreč povratne informacije glede samih
korektivnih ukrepov tako na ravni oddelka kot klinike in ustanove. Zaposleni izpostavijo
težavo pomanjkanja povratnih informacij glede zapletov, ki se nanašajo na verbalno nasilje
med zaposlenimi, spet drugi navajajo, da prihaja do segregacije povratnih informacij.
Zaposleni izpostavijo tudi težavo, da ni preverjanja, ali sploh znajo poročati, in tudi, če si
sploh upajo. Prav tako ni preverjanja odstopanj ali ovir pri poročanju o VZ.
S SRV3 smo ugotavljali vplivne dejavnike na poročanje o VZ v ZU, in sicer tako zaviralne
kot tudi spodbudne. Ti vplivajo na intenzivnost sporočanja o VZ. V tem segmentu je zaznati
večji delež zaviralnih dejavnikov in posreden vpliv spodbudnih dejavnikov.
Identificirani so številni naslednji zaviralni dejavniki, vpeti v funkcije managementa: nizka
varnostna kultura, okrnjena zaščita ZU in strokovna pomoč poročevalcu VZ, pomanjkljivosti
obstoječega sistema poročanja, neustrezna vloga vodje, pomanjkanje povratnih informacij in
izvajanja varnostnih pogovorov, pomanjkljivo seznanjanje zaposlenih tako s sistemom
poročanja kot tudi s pomembnostjo poročanja o VZ.
Pri varnostni kulturi gre za strah negativne izpostavitve, za strah pred kaznovanjem in
pravnimi posledicami, prisoten je strah pred obtoževanjem in obsojanjem na strani vodje in
sodelavcev. Prav tako je prisoten strah pred zmanjšanim ugledom, prihaja pa tudi do
obrekovanja.
V kontekstu funkcije planiranja se kot zaviralni dejavnik identificira pomanjkanje pohval,
zahval, pomanjkanje udeležbe na izobraževanjih in pomanjkanje zaščite in strokovne pomoči
ZU.
Organizacijska funkcija je pri poročanju o VZ oslabljena; sem sodijo zaviralni dejavniki, ki se
nanašajo na obstoječi sistem poročanja. Gre za časovno zamudnost, za časovno omejenost
prijave, zahtevnost, nepreglednost sistema poročanja, nedelujoč sistem poročanja,
pomanjkanje zasebnosti oz. intime prostora.
Pri vodenju je identificirana neustrezna vloga vodje, ki ne izkazuje razumevanja in strpnosti
ter zaposlene (z lastnim zgledom) ne spodbuja/motivira k poročanju o VZ. Pojavlja se tudi
ukazovanje za prijavo, obsojanje, grajanje in subjektivno sankcioniranje. Na poročanje o VZ
negativno vpliva tudi vodja, ki ob pojavu in poročanju o VZ svoj odziv pogojuje z vrsto in
pogostostjo VZ ter medosebnimi odnosi s podrejenimi. Intervjuvanci občutijo tudi
pomanjkanje spodbude in motiviranja za poročanje. Zaposleni navajajo tudi pomanjkanje
objektivnega vrednotenja vzrokov za pojav VZ in korektivnih ukrepov.
132

V sklopu funkcije kontroliranja je prepoznati zaviralni dejavnik v smislu transparentnega
informiranja (vseh) zaposlenih glede obravnave poročil o VZ in določitve korektivnih
ukrepov.
Posredne vplive spodbudnih dejavnikov intervjuvanci vidijo predvsem v zaznavi dviga
kakovosti oziroma izboljšanju zdravstvenih storitev in varnosti tako pacientov kot tudi
zaposlenih s preprečevanjem VZ. Vsi intervjuvanci se zavedajo, da se s sistemom poročanja o
VZ v bolnišnici dviguje kakovost in s tem tudi varnost storitve/oskrbe pacientov.
V sklopu varnostne kulture se spodbudni dejavnik odraža v prepričanju, da je poročanje
plemenito, koristno, odgovorno in etično dejanje. Enako jih spodbuja težnja k temu, da je
analiza namenjena iskanju sistemskih vzrokov za pojav VZ in posledično oblikovanju
sistemskih korektivnih ukrepov; posledica analize ne sme biti oboževanje posameznika.
V sklopu funkcije planiranja so identificirana predvsem izobraževanja.
V sklopu funkcije organizacije intervjuvanci prepoznajo naslednje spodbudne dejavnike:
anonimnost prijave oziroma zaupanje intervjuvancev v zagotavljanje anonimne elektronske
prijave VZ, obstoj in dostopnost navodil za obravnavo VZ, zagotavljanje enotnega načina
prijave, dostopnost računalniške opreme vsem zaposlenim, možnost pomoči službe
pooblaščencev za varnost ali sodelavcev pri prijavi VZ.
Kot spodbudni dejavnik so v okviru funkcije vodenja navedeni naslednji dejavniki:
razumevanje, podpora, zaupen odnos, lasten zgled (s tem se izvaja tudi promocija), vertikalna
širitev informacij o analizi VZ ter korektivnih ukrepih.
V okviru funkcije kontroliranja kot spodbudne dejavnike v smislu zbiranja, arhiviranja in
analiziranja poročil o VZ prepoznajo samo managerji. Ostali opozarjajo na pomanjkanje
povratnih informacij.
S SRV4 smo ugotavljali predloge za izboljšanje trenutnega stanja poročanja o VZ.
Vsi intervjuvanci navajajo, da bi trenutno stanje planiranja poročanja o VZ lahko izboljšali z
izobraževanjem, s promocijo, tudi s promocijo pozitivnih učinkov poročanja in z
zaposlovanjem novega osebja.
Z vidika organizacije bi se poročanje lahko izboljšalo na naslednje načine: zagotoviti čas za
poročanje v času službene obveznosti, prevzemanje odgovornosti za VZ, zagotoviti bolj
enostaven in pregleden sistem poročanja, zagotoviti popolno anonimnost poročanja, možnost
poročanja vsem zaposlenim neposredno v elektronski sistem.
V sklopu vodenja navajajo pomembnost spremembe odnosa vodij
spremembe/dopolnitve zahtevanih kompetenc vodij.
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Iz vidika funkcije kontroliranja bi se poročanje lahko izboljšalo, če bi redno prejemali
povratne informacije in če bi zagotovili izvajanje korektivnih ukrepov. Prav tako je pri
izboljšavi pomembna dostopnost letnih poročil vsem zaposlenim in dosledno uvajanje
identificiranih korektivnih ukrepov v delovni proces. Intervjuvanci navajajo, da je za
spremembo sistema poročanja treba okrepiti varnostno kulturo.

4.2

Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja managementa poročanja o VZ

Pri poimenovanju zapletov, ki jih zdravstveno osebje zazna pri svojem delu, bi bilo zelo
smiselno opustiti besedo »napaka«, ker se šele z analizo ugotovi, ali gre dejansko za napako.
Prav tako beseda »napaka« nekako označi posameznika, ki naj bi bil kriv za dogodek.
Zdravstveno osebje namreč ne želi škodovati pacientom in zato ta beseda ni primerna, če
želimo izboljšati sistem poročanja o VZ in posledično prejemati poročila v večjem obsegu.
Raziskave tudi kažejo, da se največkrat pri analizi VZ ugotovi, da je šlo za pomanjkljivost v
delovnem sistemu in da za dogodek ni kriv posameznik. Upoštevati je treba tudi, da se
posameznik ob VZ ne počuti dobro oz. je ranjen tudi sam. Zato lahko ob uporabi besede
»napaka« ta termin udeleženca dogodka še dodatno prizadene, kar je slaba popotnica za
poročanje v nadaljnje tako dotičnemu kot tudi ostalim sodelavcem oz. okolici. Tudi MZ
(2014a) in Robida (2013a, 5, 10) ter podskupina Evropske komisije o sistemih poročanja in
učenja (PSQCWG 2014, 57) navajajo, da je terminologijo s tega področja treba urediti in da
raba besede »napaka« ob tovrstnih dogodkih ni primerna.
Na podlagi analiziranih podatkov podajamo naslednje predloge za izboljšanje trenutnega
stanja sistema poročanja o VZ v povezavi s temeljnimi funkcijami managementa.
Pri funkciji planiranja se je treba osredotočiti na izobraževanja, promocijo, nagrade in
pohvale, na poslanstvo in vizijo ter na ključne akterje.
Pri izobraževanju je treba doseči večjo udeležbo zaposlenih, ker izobraževanja trenutno še
niso dosegla svojega namena. Večjo udeležbo izobraževanj bi lahko dosegli z obvezno enkrat
letno udeležbo vseh zaposlenih, dokler se varnostna kultura ne bi bistveno izboljšala in
posledično doprinesla k večjemu številu sporočenih VZ z namenom učenja. S tem bi se
izognili tudi selektivnemu izboru udeležencev s strani vodij. Ob tem so pomembna tudi
obvezna izobraževanja za vodje, ki bi morala biti glede na analizirano vsebino usmerjena tudi
na njihovo vodenje/odzivanje ob pojavu VZ. Z izobraževanjem vodij bi lahko preko njih
dosegli tudi promocijo, usmerjeno k sodelavcem. Da bi bilo izobraževanje še bolj zanimivo in
bi posledično doseglo svoj namen, bi bilo priporočljivo k predstavitvi primerov VZ povabiti
udeležence VZ, ki so s poročanjem prispevali k izboljšanju. Ti udeleženci bi morali biti tudi iz
vodstva, sodelovati bi morali zdravstveni delavci različnih profilov. Tako bi udeleženci
izobraževanj lažje razumeli, da se to dogaja vsem, da je poročanje koristno in da postaja
sprejemljivo v okolici; posledično bi o njih lažje poročali. Izobraževanje bi bilo treba tudi
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promovirati. S tem bi bolje seznanili zaposlene ter bi z učinkovito promocijo pri zaposlenih
vzbudili željo za udeležbo. To bi lahko storili s plakati po ZU, s katerimi bi zaposlene
nagovarjali k udeležbi s ključnimi besedami in s fotografijami, ki bi same izvajale promocijo
in izvabljale željo po udeležbi. Plakat pa bi moral biti oblikovan tako, da bi že na daleč
izstopal in privabil pogled tudi od blizu. Nanj bi bilo priporočljivo zapisati tudi termine
izobraževanj ter čas njihovega trajanja. Vsebina izobraževanja bi morala biti tako zelo
zanimiva, da bi jih udeleženci sami nevede promovirali med zaposlenimi. Številni viri in
avtorji (Robida 2010, 49; Evropska komisija 2014, 13; May in Plews-Organ 2012, 452; Svet
EU. 2009, 4; LD 2005, 2; Kalari idr. 2011, 131; Robida in Skela Savič 2012, 8) poudarjajo
pomembnost vpeljave in izvajanja izobraževanja pri vzpostavitvi uspešnega sistema poročanja
o VZ.
Z raziskavo ugotavljamo tudi pomanjkanje promocije za poročanje o VZ v ZU. To bi lahko
dosegli s plakati po ZU, ki bi poleg kratkega, jasnega ter razumljivega nagovora, npr.:
»Poročaj o VZ za varnejši jutri«, poudarjali tudi pomembnost poročanja in odsotnost
kaznovanja zaradi poročanja. Promocijo bi lahko izvajali tudi s krajšim filmom, ki bi
prikazoval proces od pojava VZ, poročanja in analize do korektivnih ukrepov oz. izboljšanja
delovne prakse. Dober promotor bi bila lahko tudi letna poročila, ki bi poleg statistike pojava
posameznega VZ podajala tudi uvedene korektivne ukrepe. Letna poročila bodo dosegla svoj
namen, če bodo poleg dostopnosti tudi vidna vsem zaposlenim. Promocija poročanja o VZ bi
v izbrani ZU lahko izvajali tudi s primeri domačih in tujih dobrih praks. V primeru promocije
dobrih praks bi na eni strani krepili osveščenost zaposlenih in s tem dvigovali raven varnostne
kulture in poročanja, na drugi strani pa bi zaposlenim ponudili konkretne primere, s katerimi
bi se seznanili z načini obvladovanja VZ na delovnem mestu. Tema o poročanju o VZ bi
morala biti tudi redna rubrika v interni publikaciji. Pomemben promotor je tudi sam vodja s
svojim zgledom, ki s podajanjem svojih izkušenj z VZ nevede in nevsiljivo med zaposlenimi
promovira poročanje. Pomembna pa je tudi jasna in glasna večkratna izjava samega vrha
ustanove o priznavanju in pomembnosti poročanja, s čimer bi dosegli višjo varnost obravnave
pacientov, ker, kot pravita Rodriguez Perera in Peiro (2012, 749), so za promocijo odgovorni
managerji. Karsh idr. (2006, 288) v svoji raziskavi ugotavljajo, da bi lahko promocijo
poročanja o VZ izvajali tudi preko promocijskega materiala, npr. svinčnikov z naslovom
spletne strani za poročanje ali kratkih video posnetkov. Dober promotor poročanja so po
ugotovitvah Mandeep idr. (2019, 73) tudi redni interni tedenski ali mesečni sestanki, na
katerih se obvezno govori tudi o VZ, ki so jih zaznali na oddelku. Pomembnost promocije
poročanja poudarja tudi Robida (2011a, 4–6). Vodstvo lahko nagovarja zaposlene k poročanju
tudi preko naslednjih komunikacijskih poti: z govori, elektronsko pošto, sporočili v internih
časopisih, letaki, s sporočili na oglasni deski ali s priročniki o politikah in postopkih
(Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 243–247).
Pri doseganju želenih ciljev ustanove sta pomembna tudi prepoznavnost in seznanjenost
zaposlenih s poslanstvom in vizijo. Opredeljena morata biti tako, da ju (vsi) zaposleni v ZU
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prepoznajo kot dosegljiva in (dovolj) motivacijska, da v njih zbudita željo po njuni
uresničitvi. V izbrani ZU je poročanje o VZ vpeto v kakovost in varnost. Da bi opredeljena
poslanstvo in vizija dosegla svoj namen, je o njih treba govoriti na internih srečanjih in jih
tako promovirati. Njuna vsebina bi morala biti zapisana tudi na več mestih po ZU, managerji
pa bi si morali dosledno prizadevati za izpolnjevanje zapisanega in bi morali pri tem nuditi
tudi zgled, če bi želeli, da ju tako razumejo in da se z njima poistovetijo tudi zaposleni. Po
mnenju avtorjev Rodriguez Perera in Peiro (2012, 752) bi morala vizija služiti kot navdih in
predstavljati privlačen in motivirajoč izziv, ki ga bodo delili člani ZU. Zaposleni bi morali
čutiti, da je ta vizija dosegljiva in da je vznemirljivo delati nekaj, kar je trenutno samo vizija,
ki se bo spremenila v resničnost. Izjava o poslanstvu mora biti kratka, jasna in jedrnata in
razširjena po celotni ZU.
ZU bi lahko pomembnost poročanja zvišala tudi z nagradami in pohvalami/zahvalami za
poročanje o VZ. S tem bi zaposlenim podala povratno informacijo o priznavanju
pomembnosti poročanja, ki ni opredeljeno samo na »papirju«, temveč tudi v praksi. Nagrade
bi se lahko navezovale na posamezne klinične oddelke, ker bi s tem spodbudili tudi vodje k
poročanju, ti pa bi posledično k poročanju o VZ motivirali zaposlene. Nagrade bi se lahko
navezovale na možnost dodatnih izobraževanj za vse zaposlene na kliničnem oddelku ali na
možnost nakupa stvari, ki bi zaposlenim olajšale delo ali pa omogočile zabavno druženje
izven ZU. Ob sporočenem VZ je pomembna tudi pohvala/zahvala dotičnemu, ki se je
izpostavil in poročal z namenom izboljšanja delovnega procesa in posledično večje varnosti
obravnave pacientov. Tako intervjuvanci kot tudi različni viri (Lahe in Kaučič 2006, 149;
Lambrou, Kontodimopoulos in Niakas 2010, 26; Kušar 2014, 15; Grošelj 2016, 61) navajajo,
da je nagrajevanje pomemben pozitiven motivacijski dejavnik.
Pri doseganju poročil v večjem obsegu so pomembni tudi ključni udeleženci za obravnavo in
poročanje o VZ. Pri tem je treba vse zaposlene seznaniti s tem, kdo se s poročili ukvarja in na
kakšen način te pregledujejo/obravnavajo. Pri tem je pomembna informacija o prepoznavnosti
vseh ključni akterjev po vertikalni hierarhiji. S poznavanjem ključnih akterjev za obravnavo
poročil o VZ se bo med potencialnimi poročevalci lahko dvignila stopnja zaupanja v sistem
poročanja. Pri tem je pomembno tudi dosledno upoštevati naloge, določene za posamezen
profil, da ne bi prišlo do prelaganja odgovornosti za poročanje med posameznimi poklicnimi
profili. Pri tem mora vodstvo odigrati svojo vlogo in ne sme dopuščati, da zaposleni med
seboj iščejo krivca za dogodek in posledično prelagajo odgovornost za oddajo poročila. De
Waal (2008, 3) navaja, da je pri doseganju uspeha v ustanovi potrebno tudi zaupanje
zaposlenih do vodstva. Za uspešen potek dela in opravljanja nalog je treba natančno določiti
potek dela, odvisnost nalog, začetek in konec naloge in odgovornost posameznikov (Izgoršek
2011, 85; Kralj 2005, 18). Cook idr. (2004, 32) ugotavljajo, da je odgovornost za varnost
pacientov prevečkrat preložena na zdravstveno nego. Po mnenju Izgoršek (2011, 83–84) pa
prelaganje odgovornosti vodi do neopravljenega dela in posledično do poročila ne pride in
tako delovnega procesa ni mogoče izboljšati.
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Pri funkciji organiziranja se je za doseganje uspešnosti sistema poročanja treba osredotočiti
na formalizacijo odnosov s pravilniki in predpisi, na informacijski sistem poročanja in na
človeške vire (čas in znanje).
Da bi zagotovili uspešnost sistema poročanja, je treba zaposlene tudi seznaniti s pravilniki in
predpisi, ki opredeljujejo pristojnosti/odgovornosti ključnih akterjev za poročanje. Prav tako
je treba pravno-formalno vzpostaviti način poročanja o VZ, ki določa/poudari razširitev
pooblastil za poročanje vsem zaposlenim. Zaposlene bi s tem lahko seznanili na
izobraževanjih in na strokovnih sestankih na vseh ravneh. Pomembno vlogo pri vzpostavitvi
informiranja in pravno-formalnega poročanja pa imajo tudi vodje in notranji nadzor. Z
notranjim nadzorovanjem bi lahko preverjali, ali klinični oddelek upošteva predpisani način
poročanja. Karsh idr. (2006, 288) v raziskavi ugotavljajo, da so vsem znani predpisi
pomembni pri poročanju, ker dokumenti, ki jasno izražajo cilje, delovanje, omejitve in zaščito
sistema poročanja, pri uporabnikih ustvarijo zaupanje. Različni avtorji in viri (Farley idr.
2008, 417; PSQCWG 2014, 26; Hajnrih 2008, 569; MZ 2017, 7) navajajo, da bi moralo biti v
sistem poročanja vključenih čim več poklicnih profilov oz. da bi poročanje moralo biti
dostopno/omogočeno vsem.
Za uspešno poročanje se je treba osredotočiti tudi na izboljšanje pogojev poročanja in na sam
informacijsko-komunikacijski sistem. Morali bi omogočiti okolje, v katerem bi posameznik
lahko anonimno poročal o VZ. Ker je zagotavljanje takšnega prostora včasih težje zagotoviti
vsem zaposlenim, bi se lahko usmerili na možnosti telefonske prijave preko anonimne
številke ali klica s skrito številko s službenega telefona ali preko nacionalne spletne strani, do
katere bi lahko dostopali tudi izven ustanove. MZ (2017d, 16) navaja, da bi bilo treba
podkrepiti sistem poročanja s primerno ter dovolj zmogljivo informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo, ki bi temeljila na enotni vstopni točki za sporočanje anonimnih informacij
izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v nacionalni sistem poročanja. Osebi, ki pošlje poročilo, bi
morala biti zagotovljena zaupnost, podatki pa bi morali biti anonimni (PSQCWG 2014, 5–6).
Treba bi bilo tudi razmisliti o sedanji zahtevani vsebini poročila, ki je časovno zamudna in
nepregledna. Prav tako je treba urediti nepopolno delovanje sistema poročanja s podaljšanjem
časa vnosa ali shranjevanjem že vnesenih podatkov pred dokončanjem poročila, ker narava
dela v ZU večkrat zahteva takojšnje sodelovanje pri drugem delu. To bi lahko storili z
zmanjšanjem števila rubrik, tako da bi analizirali sedanje podatke in proučili, katere rubrike
dejansko prispevajo k pomembnosti zbranih podatkov in z dograditvijo/posodobitvijo
informacijskega sistema, ki bi delno vneseno sporočilo shranil. S tem bi posledično vplivali
tudi na skrajšan čas za oddajo poročila, ki ga pri naravi dela zaposlenih v ZU primanjkuje.
Smiselno bi bilo tudi predpisati/zapovedati, da se zaposlenemu, ki želi oddati poročilo,
omogoči čas za izpolnjevanje znotraj delovnega časa. Tudi Karsh idr. (2006, 287–288)
ugotavljajo, da prijava ne sme biti časovno zamudna ter da bi bile ob prijavi v sistemu
poročanja v pomoč ikone, ki bi pojasnile, kaj določena rubrika zahteva.
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Izpostavljen je tudi problem znanja in veščin pri poročanju o VZ. Da bi vsi zaposleni znali
oddati poročilo, bi jih bilo treba o tem poučiti. V primeru vzpostavitve enotnega sistema
poročanja na nacionalni ravni bi se bodoči zaposleni o tem lahko izobrazili že v času
šolanja/študija, v primeru informacijskega sistema znotraj ZU pa bi z izobraževanjem o
prijavi lahko začeli že na izobraževanjih ob zaposlitvi. Zaposleni bi znanje lahko obnavljali na
izobraževanjih. Številni viri in avtorji (Robida 2010, 49; Evropska komisija 2014, 13; May in
Plews-Organ 2012, 452; Svet EU 2009, 4; LD 2005, 2; Kalari idr. 2011, 131; Robida in Skela
Savič 2012, 8) poudarjajo pomembnost vpeljave in izvajanja izobraževanja pri vzpostavitvi
uspešnega sistema poročanja o VZ.
Pri funkciji vodenja so podani naslednji predlogi za izboljšanje sistema poročanja, ki se
navezujejo na zgled vodje in njegovo vlogo.
Da bi dosegli večje število poročil o VZ, bi morali začeti pri samem vrhu managementa. Vsi
vodilni od vršnega do nižjega managementa bi morali biti s svojimi dejanji ob poročanju vzor
tako po hierarhiji nižjem vodstvu kot tudi vsem zaposlenim. Da bi bili vodje uspešne pri
vzpostavitvi sistema poročanja, bi morali z lastnim zgledom promovirati poročanje. To bi
lahko storili s pojasnjevanjem dogodkov, ki so se pripetili njim, in jim povedali, na kakšen
način so s poročanjem pripomogli k izboljšanju takratnega delovnega postopka. S tem bi med
zaposlenimi vzpostavili dodatno medsebojno zaupanje, dvignili stopnjo prepoznavnosti
pomena poročanja in tako bi lahko v zaposlenih prebudili željo, da tudi sami s poročanjem
pripomorejo k varnejši delovni praksi. Zaposleni bi tako tudi lažje razumeli, da se VZ
dogajajo vsem. Pri vlogi vodje pa je pomembno motiviranje, odzivanje, usmerjanje in
informiranje. Pri motiviranju mora vodja doseči, da bodo zaposleni pripravljeni poročati o
VZ. To lahko stori s promoviranjem ukrepov, ki so že bili opredeljeni po poročanju o VZ in
so pripomogli k varnejši delovni praksi. Pri odzivanju na sporočen VZ je pomembno, da
vodja odreagira mirno, razumevajoče, podporno, hvaležno ter strokovno oz. objektivno in da
je pri obravnavi sporočenih VZ ne glede na poklicni profil pravičen. Pomembno pa je tudi
informiranje zaposlenih o povratni informaciji glede obravnave poročila in sprejetih
korektivnih ukrepih. Pri tem bi se vodje morali zavedati, da so povratne informacije
zaposlenim pomembne in bi morali biti pri širjenju teh dosledni. Da bi to dosegli, bi lahko
vodjem na izobraževanjih osvetlili pomen pomembnosti posredovanja povratnih informacij
zaposlenim ter bi jih tako še dodatno motivirali za poročanje, vodje pa bi skozi zaposlene
lahko dosegli svoj uspeh vodenja tega področja. Rozman in Kovač (2012, 353) navajata, da je
vodenje proces, ki poteka med vodjo in njegovimi podrejenimi. Če vodja želi doseči uspeh,
mora voditi tako, da bodo doseženi cilji tako organizacije kot tudi lastne ambicije zaposlenih.
Jurman (1981, 204) navaja, da so osebnosti, ki vodijo organizacijo, ustvarjalci večine odnosov
med posamezniki in delom, in nadaljuje, da prav način vodenja pomembno vpliva na
oblikovanje delovne klime, saj so izidi dela primerni glede na izbrani način vodenja.

138

Pri funkciji kontroliranja podajamo naslednje predloge za izboljšanje trenutnega stanja
sistema poročanja v izbrani ZU.
Da bi dosegli uspešen sistem poročanja, se je treba osredotočiti na povratne informacije
poročanja o VZ. Pri tem je pomembna tudi seznanitev zaposlenih s kontrolo dosežkov – letno
analizo poročil o VZ. Pomembno je, da so zaposleni z namenom učenja seznanjeni z vsemi
VZ v ustanovi in njihovimi korektivnimi ukrepi, ker se lahko enak ali podoben VZ zgodi tudi
na drugem kliničnem oddelku. To bi lahko dosegli z oblikovanjem transparentnega in
sistemiziranega sistema poročanja vertikalne informiranosti vseh zaposlenih na več načinov:
preko sestankov na vseh ravneh, preko elektronske pošte in preko izobraževanj. Še bolje bi
bilo, če bi bili s temi informacijami seznanjeni na nacionalnem ravni. V tem primeru bi se
zaposleni lahko učili še iz VZ, ki se zgodijo v drugih ZU. Ker je ugotovljeno, da vodje
večkrat ne znajo primerno odreagirati ob poročanem VZ in ga tudi ne primerno obravnavati,
bi bilo smiselno uvesti kontrolo vodenja, s katero bi ugotovili odstopanja pri delu vodij, ker so
ti izjemno pomemben člen pri vzpostavitvi uspešnega sistema poročanja o VZ. To bi lahko
storili z anonimnim spletnim anketiranjem. Ugotovili smo tudi pomanjkanje kontrole
obstoječega informacijskega sistema za poročanje o VZ. Zaradi tega bi bilo smiselno
oblikovati sistem kontrole informacijskega sistema za poročanje o VZ, ki bi vsem
zaposlenim/uporabnikom
sistema
poročanja
omogočil
podajanje
svojega
mnenja/ocene/izkušenj o uporabnosti. To bi lahko storili preko sporočanja na enoten spletni
naslov, ki bi bil ustvarjen samo za ta namen.

4.3

Prispevek k managerski znanosti, stroki in praksi

Izidi raziskave imajo teoretične in praktične implikacije. Te bodo pomagale pri teoretičnem
oblikovanju in metodološkem strukturiranju procesa managementa poročanja zaposlenih o VZ
kot bistvenem sestavnem delu varnostne kulture v zdravstvenih ustanovah (sistematično
delovanje managerjev). Teoretično strukturiranje in oblikovanje takšnega procesa kot izida
intervjujev bo zapolnilo nekatere vrzeli na področju upravno-organizacijskih ved in
managementa v zdravstveni dejavnosti.
Teoretičen prispevek disertacije k managerski znanosti in stroki je v njenem urejenem in
preglednem povzetku ključnih ugotovitev domačih in tujih avtorjev, ki so podobno tematiko
že proučevali. Poglobljeno smo analizirali teoretična izhodišča in izide dosedanjih raziskav
tako doma kot v svetu in jih na pregleden ter izviren način sintetizirali v preglednici na koncu
drugega poglavja disertacije. Na ta način bodo imeli zainteresirani teoretiki, raziskovalci in
praktiki na enem mestu dostop do ključnih povzetkov teoretičnih in empiričnih ugotovitev iz
predhodnih raziskav o managementu poročanja o VZ v zdravstvenih ustanovah.
Na osnovi literature smo izbrali relevantno znanstvenoraziskovalno metodo in z empirično
raziskavo proučili dejavnike managementa poročanja o VZ v izbrani zdravstveni ustanovi.
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Napoved in projiciranje izboljšanja postopka managementa poročanja o VZ v zdravstveni
dejavnosti je eno od ključnih meril znanstvene vrednosti novega znanja. Izvirni znanstveni
prispevek raziskave je tudi v zasnovi in interpretaciji modela managementa poročanja o VZ v
zdravstveni ustanovi, ki ga je mogoče preveriti in dodatno razvijati.
Z izidi iz raziskave bomo pripomogli k boljšemu razumevanju konceptov na področju
managementa poročanja o VZ v zdravstveni dejavnosti ter bomo posledično pripomogli k
zmanjšanju števila VZ in uspešnejšemu poslovanju zdravstvene ustanove.
Model managementa poročanja o VZ ima tudi aplikativno vrednost. Izidi iz raziskave bodo v
pomoč pri morebitnem praktičnem oblikovanju temeljne, razvojne in sprotne politike
zdravstvene ustanove. Z njim omogočamo tudi sistematičen vpogled v morebitno sodelovanje
ustanoviteljev in vršnih managerjev pri managementu poročanja o VZ v ZU. Prispeva tudi k
razvoju pozitivnega razumevanja o možnem uspešnem sodelovanju vršnih managerjev in
njihovih sodelavcev na področju kakovostnega managementa poročanja o VZ v celotni
zdravstveni dejavnosti. Ugotovitve iz intervjujev prispevajo k izboljšanju učinkovitosti
praktične priprave in izvajanja poročanja zaposlenih o VZ v zdravstveni dejavnosti ter njeni
aplikaciji in vključevanju v proces institucionalnega razvoja managerske znanosti in stroke.

4.4

Predlogi za nadaljnje raziskovanje

Zasnova modela managementa poročanja o VZ v ZU v izbrani zdravstveni ustanovi ponuja
množico priložnosti za njegovo planiranje, izvedbo in uvajanje v druge zdravstvene ustanove
in priložnosti za nadaljnje raziskovanje.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo treba proučiti učinkovitost formiranja modela managementa
poročanja o varnostnih zapletih v izbrani zdravstveni ustanovi in ga na osnovi povratnih
informacij modificirati, dopolniti ali opustiti. Modificiran model managementa poročanja o
varnostnih zapetih bi bilo mogoče v nadaljevanju implementirali še v druge zdravstvene
ustanove na različnih ravneh organiziranosti (npr. primarni, sekundarni ali terciarni) in
proučevati njegova odstopanja glede na strukture organiziranosti v zdravstvenih ustanovah.
Kvalitativno raziskavo bi bilo treba opraviti tudi v drugi zdravstveni ustanovi v RS na
primarni ravni in izide medsebojno primerjati. Zanimivo bi bilo morda proučiti vpliv modela
managementa poročanja o VZ tudi na druge kazalnike kakovosti zdravstvene dejavnosti, ki se
navezujejo na promocijo, preventivo in primarno zdravstveno varstvo (kot npr. deleži
sprejemov zaradi različnih bolezni, delež cepljenosti proti določenim boleznim) in kazalnike
iz skupine učinkovitosti zdravstvene oskrbe (kot npr. učinkovitost dela v operacijskem bloku,
čakalna doba za CT, trajanje bivanja v bolnišnici) (Pribaković Brinovec idr. 2010, 15–16).
V raziskavi smo zaznali odstopanja pri odzivu vodij posamezne OE ob pojavu VZ. V
nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskati, zakaj se vodje OE odzovejo manj primerno,
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še posebej zato, ker kaže, da so pomemben dejavnik pri vzpostavitvi uspešnega sistema
poročanja o VZ.
Izvesti bi bilo treba tudi raziskavo, ki bi vključevala samo vršni management, in raziskati
njihove poglede na poročanje o VZ, ker je vzpostavitev uspešnega sistema poročanja v prvi
vrsti odvisna prav od njih.
Za vzpostavitev uspešnega sistema poročanja bi bilo smiselno izvesti tudi raziskavo, ki bi
vključevala samo managerje in bi proučevala tudi njihove preostale naloge, kot so npr.
informiranje in koordiniranje.
V raziskavo bi bilo koristno vključiti tudi ostale zdravstvene delavce, kot so npr.
fizioterapevti, radiološki inženirji, delovni terapevti, laboratorijski delavci itd.
Pri raziskavah ne smemo pozabiti tudi na paciente, ki so največja primarna žrtev VZ. Njihovo
mnenje o VZ ter o poročanju o njih bi lahko podalo koristne informacije, kako bi zaposleni in
zdravstvene ustanove lažje in brez zadržkov/pomislekov poročale o VZ in se tako iz njih tudi
učile. Pacienti bi podali informacije o njihovem pogledu in razmišljanju o VZ, o tem, kakšne
so njihove želje in pričakovanja, če do njih pride. Kaj pričakujejo od vpletenih v dogodek, kaj
od zdravstvene ustanove in tudi od države. Izidi analize raziskave bi pomagali pri oblikovanju
učinkovitega sistema poročanja, ker si zaposleni sedaj ne upajo poročati tudi zaradi pravnih
posledic, ki bi jih lahko sprožili pacienti ali njihovi bližnji.
Izidi naše raziskave kažejo, da so ena izmed pomembnih ovir pri managementu poročanja o
VZ tudi pravne posledice. Pravne ovire namreč onemogočajo napredek na področju
zagotavljanja varnosti pacientov tako pri nas kot tudi v državah, kjer je zaostalost na tem
področju podobna kot pri nas (Robida 2013a, iv). Zakonodaja v RS s področja VZ še ni
primerna. Zato kot možnost za nadaljnje raziskovanje vidimo tudi v raziskanju predlogov, ki
bi to naredili ustrezno predvsem, da bi si zaposleni upali brez zadržkov poročati v bolnišnični
sistem poročanja o VZ in bi se na podlagi tega lahko učili, praksa pa bi postala varnejša.
Koristno bi bilo tudi raziskati, koliko VZ se je dejansko zgodilo v določenem obdobju (npr. v
obdobju enega meseca) in koliko od teh je bilo sporočenih v bolnišnični sistem poročanja. V
predlaganem časovnem obdobju obstaja namreč večja verjetnost, da bi si zaposleni zapomnili,
kaj dejansko se jim je zgodilo. Da pa bi podatek dobili za celotno leto, bi podatke lahko
zbirali vsak mesec.
Raziskati bi bilo treba tudi, kako druge bolnišnice izvajajo poročanje o VZ in jih primerjati.
Prav tako bi lahko izvedli raziskavo, s katero bi primerjali utečene prakse poročanja o VZ
med državami.
Zanimiva in koristna bi bila tudi raziskava o poročanju o VZ v zasebnih zdravstvenih
ustanovah.
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Vprašanja za intervju

Priloga 2

Model managementa poročanja o VZ za izbrano ZU
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Priloga 1

VPRAŠANJA ZA INTERVJU
1. Kaj v vašem zavodu razumete kot varnostni zaplet (VZ)? Kateri izraz uporabljate za
varnostni zaplet?
2. Na kratko predstavite sistem poročanja v vašem zavodu? Veste kaj o planiranju,
organiziranju, vodenju, kontroliranju/nadzoru?
3. Kako ocenjujete kakovost delovanja vašega obstoječega sistema poročanja o VZ?
4. Kdo mora po vašem mnenju sporočiti VZ v sistem?
5. Kako poročanje vpliva na delo zdravstvenega osebja?
6. Ali se vam zdi, da upravljanje sistema poročanja (planiranje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje sistema poročanja) v vašem zavodu vpliva na poročanje o VZ v
bolnišnici?
7. Je vodstvo bolnišnice in kliničnega oddelka naklonjeno poročanju?
8. Kako se rešuje morebitne težave na katere se naleti pri poročanju?
9. Kako poročanje/oddana poročila vplivajo na poslovanje bolnišnice?
10. Kaj bi po vašem mnenju lahko izboljšalo sistem poročanja o VZ?
11. Kateri dejavniki vplivajo na poročanje o VZ?
12. Se vam je že kdaj zgodil VZ?
13. Kakšno je vaše mnenje o zaščiti oz. strokovni pomoči (druga oz. tretja žrtev)
poročevalcu VZ s strani ustanove?
14. Vprašanje za tiste, ki se jim VZ še ni zgodil ali ne želijo priznati: »Če bi se vam zgodil
VZ, kako bi odreagirali in zakaj tako?«
15. Ste bili kdaj priča VZ?

Priloga 2

VPLIVNI
DEJAVNIKI
FUNKCIJ
MANAGEMENTA

ANALIZA TRENUTNEGA
STANJA

1.

FAZA

IDENTIFICIRANI UKREPI ZA SPREMEMBE

2.

FAZA

CILJI ZA POROČANJE O VZ iz ravni
zbiranja v proaktivno raven varnostne
kulture
3.

FAZA

PLANIRANJE
Izobraževanje

Promocija

Nagrade in pohvale
Poslanstvo in vizija
Ključni akterji

Nizka udeležba izobraževanj (vsebina)
Enotnost izobraževanj
Pomankanje izobraževanja za vodje
Pomanjkanje promocije na ravni
ustanove
Interne promocije
Samoumevnost
Pomanjkanje
Nejasnost hierarhične strukture

Sprememba vsebine izobraževanj
Obvezno (1x) letno izobraževanje za vse zaposlene
Obvezno (1x) letno izobraževanje za vodje
Promocija primerov dobrih praks

Večja udeležba izobraževanj
Osveščenost zaposlenih
Razvoj kompetenc vodji
Učenje

Informiranje o sprejetih korektivnih ukrepih
Vzpostavitev sistem nagrad in pohval
Oblikovanje poslanstva in vizije ter vrednot poročanja o VZ
Jasnejša in prepoznavnejša podoba ključnih akterjev

Učenje – informiranje
Motivirani zaposleni za dosledno poročane
Dvig varnostne kulture
Kontrola transparentnega delovanja sistema

Nejasnost formalnih odnosov
Elektronska dostopnost predpisov
Neustrezno delujoč (informacijski)
sistem
Enotnost in dostopnost sistema

Vzpostavitev modela z možnostjo poročanja vsem zaposlenim
Seznanjanje zaposlenih s predpisi
Odprava identificiranih napak sistema

Pomanjkanje znanja za samostojno
prijavo
Pomanjkanje časa za prijavo

Kontinuirano preverjanje resursov
Izobraževanje zaposlenih
Zaposlovanje ali poenostavitev sistema

Okrepljeno poročanje
Osveščenost zaposlenih
Poenostavljena prijava
Odprava časovne omejitve
Okrepitev anonimnosti prijave (zaupanje v
sistem)
Večje število poročanj o VZ
Odprava ovir uporabe sistema
Večje število poročanj o VZ

Pomanjkanje zgleda
Motiviranje – spodbujanje/ukaz
Odzivanje– odziv in obravnava VZ
Usmerjanje – pomanjkanje
Informiranje – pomanjkljive informacije

Obvezno (1x) letno izobraževanje za vodje
Promocija
Strokovno, objektivno in dosledno izvajanje var. pogovorov
Opredelitev delovnih nalog zaposlenih za poročanje
Sistem horizontalnega in vertikalnega informiranja o sprejetih KU

Motivirani zaposleni
Ozaveščeni zaposleni
Zaupna delovna klima
Krepitev odgovornosti
Seznanjenost s KU

Analiza poročil o VZ
Segregacija informacij
Pomanjkanje informiranosti
Pomanjkanje kontrole vodenja
Pomanjkanje kontrole sistema poročanja

Sistem horizontalnega in vertikalnega informiranja
Primerjave med klinikami in zavodi
Okrepitev vertikalne in horizontalne informiranosti
Uvedba sistema kontrole vodenja – anketiranje
Evalvacija resursov
Evalvacija delovanja sistema poročanja

KU postanejo strategija večje varnosti
Ocena uspešnosti klinike/zavoda
Ozaveščenost in motiviranost
Identificiranje ovir in ocena vodenja
Identificiranje ovir resursov
Identificiranje ovir in ocena sistema poročanja

ORGANIZIRANJE
Formalizacija odnosov (pravilniki in
predpisi)
Informacijski sistem poročanja

Človeški resursi

Zagotavljanje zasebnega prostora

VODENJE
Zgled vodje
Vloga vodje

KONTROLIRANJE
Kontrola dosežkov
Kontrola informiranosti
Kontrola vodenja
Kontrola sistema poročanja

DOLOČITEV ODGOVORNIH AKTERJEV, FINANČNIH SREDSTEV IN ČASA ZA
URESNIČITEV UKREPOV IN CILJEV
4. FAZA

MODEL MANAGEMENTA POROČANJA O VZ V BOLNIŠNICI

MODEL FUNKCIJ MANAGEMENTA ZA IZBRANO ZDRAVSTVENO USTANOVO

