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POVZETEK 
Zaposleni v zdravstveni negi predstavljajo največjo skupino zdravstvenih delavcev, ob 
katerih prihajajo ljudje v sistem zdravstvenega varstva. Od prevladujoče in želene 
organizacijske kulture ter zadovoljstva je odvisno ne samo hitrejše zdravljenje in 
počutje bolnikov, temveč tudi razvoj in finančna vzdržnost zdravstvenega sistema. V 
prvem delu magistrske naloge predstavljamo teoretično opredelitev organizacijske 
kulture, zadovoljstvo zaposlenih, organizacijo zdravstvenega varstva, organiziranje dela 
v zdravstveni negi ter njihovo medsebojno povezanost. S pomočjo raziskave smo 
poskušali ugotoviti obstoječo organizacijsko kulturo zaposlenih v zdravstveni negi v 
bolnišnici Celje in želeno v prihodnosti ter zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi 
bolnišnice in njuno povezanost oz. vplive. V drugem delu magistrske naloge so 
predstavljeni rezultati raziskave s predlogi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih v 
zdravstveni negi bolnišnice za vodstvo in za zaposlene. Skozi raziskavo smo ugotovili, 
da v obravnavani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa klan, zelo tesno za 
njo pa kultura hierarhije. Za izboljšanje organizacijske kulture je v prihodnje 
prvenstveno treba sistemizirati (v bolnišnicah) direktorja zdravstvene nege. Racionalno 
in stimulativno je preoblikovati javne (zdravstvene) zavode v javne gospodarske družbe. 
Z zmanjševanjem administrativnega in logističnega dela ter s povečanjem stopnje 
informatizacije zdravstvenih procesov bi dosegli razbremenitev oz. povečanje 
zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi. 

Ključne besede: organizacijska kultura, zdravstvo, bolnišnica, zdravstvena nega, 
zadovoljstvo zaposlenih 

SUMMARY 
Health care employees represent the largest group of medical workers through which 
citizens come into the system of health care management. Predominant and desired 
organizational culture, as well as satisfaction define not only faster treatment and 
wellbeing of patients but also development and financial sustainability of medical 
system. In the first part of this master thesis the theoretical definition of organizational 
culture is presented together with employment satisfaction, health care organization, 
work organization within the health care and their correlations. With the help of the 
research we tried to discover the future organizational culture of the employees in health 
care in Celje hospital and what is desired in the future, satisfaction of the employees in 
hospitals health care and their correlation and influences. In the second part of this 
master thesis the research results are presented together with proposals for satisfaction 
improvement of the employees in the health care of the hospital for the management and 
for the employees. During the research we have discovered that the predominant 
organizational culture is the clan type, closely followed by hierarchy culture. To 
improve organizational culture in the future firstly it is needed to systemize (in the 
hospitals) a director of health care. It would be rational and stimulant to reorganize 
public (health) institutes into public companies. The reduction of administrative and 
logistic work and with the increase of informatisation of health processes would achieve 
relief or increase of employment satisfaction of medical care employees. 

Key words: organizational culture, health system, hospital, health care, employment 
satisfaction 
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1 UVOD 

Najbolje bi bilo, da ljudje ne bi zbolevali, vendar se entropiji življenja ne moremo 
izogniti in še kako pomembno je, kako smo obravnavani, ko nas to doleti. Vpliv 
zdravstvenega varstva in zdravstvenih sistemov na zdravje ljudi je samo 11 %.1 Vse 
ostalo so dedne značilnosti in način življenja. 

V nalogi želim proučiti organizacijsko kulturo v zdravstveni negi v bolnišnici Celje 
v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih v njej. Ne glede na vzpon tehničnih, tehnoloških 
in farmacevtskih rešitev v zdravstvu ob dvigu sredstev za zdravje je zdravstvena nega 
ključen dejavnik ob sami zdravstveni oskrbi pacientov. Zato je nujno treba proučevati 
sedanjo in želeno organizacijsko kulturo v zdravstveni negi in se kar najbolj približati 
zadovoljstvu udeležencev v zdravstveni negi v korist pacientom. 

Pri starajočem se prebivalstvu je odločilno (Komisija evropskih skupnosti 2008, 
725), da so ljudje med staranjem zdravi. Leta zdravega življenja leta je treba čim bolj 
podaljšati. Kljub temu pa lahko ob daljši življenjski dobi pričakujemo, da bo vse več 
hudo prizadetih starejših oseb, ki bodo potrebovale stalno nego (OECD 2007). Ker je v 
starosti polimorbidnost bolj pogosta, bo to vplivalo na zagotavljanje nege.  

Organizacija je tem bolj uspešna, kolikor bolje pozna svoje ljudi in podsisteme. Kaj 
jim je pomembno, kaj cenijo, katere pomembne vrednote želijo uresničevati pri svojem 
delu in kaj jim vzbuja odpor (Musek Lešnik 2003, 10). 

Po vseh izdatkih (po Česnu 2006, 57) za zdravstvo (javnih in zasebnih) v dvajsetih 
izbranih državah EU (OECD) smo v zgornji polovici držav (EU 8,2 %, Slovenija 8,4 % 
BDP). V javnih izdatkih pa smo celo v zgornji tretjini (EU 6,3 %). Javna sredstva (po 
Fakinu 2008, 20) za zdravstveno zavarovanje bodo dosegla leta 2013 do 6,8 % BDP oz. 
bodo imela povprečno letno stopnjo rasti med 3 in 4,5 % in temu finančnemu okviru se 
bodo prilagodile pravice zavarovanih oseb oziroma bodo le-te ostale na sedanji ravni. 
Realno ne moremo pričakovati višjega standarda pravic, širitve mreže javne zdravstvene 
službe, novih zaposlitev v zdravstveni dejavnosti itd. Napovedi gibanj nakazujejo, da se 
bo še naprej povečeval razkorak med potrebami in zahtevami oziroma med pričakovanji 
in možnostmi njihovega zadovoljevanja. Povečevale se bodo tako zahteve po 
izboljšanju kakovosti dela zdravstvenih dejavnosti, kot tudi njihovih storitev. Česen 
(ibd.) še poudarja, da o dejanskem pomanjkanju denarja za zdravstvo v Sloveniji ne 
moremo govoriti. Prednostni cilj reformskih prizadevanj bo tako iskanje možnosti za 

                                                 
1 T. i. »Denverjev epidemiološki model« kaže (Letica 2003, 29), da je zdravje ljudi odvisno 

od naslednjih dejavnikov:  
- okoli 27 % je določeno z dednostjo, t. i. genetskimi dejavniki, 
- okoli 19 % z naravnimi in družbenimi okoliščinami, 
- okoli 43 % z načinom oz. slogom življenja in 
- nazadnje le okoli 11 % z dostopnostjo ter kakovostjo zdravstvene zaščite. 
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večjo učinkovitost in boljše gospodarjenje s finančnimi viri, ne pa iskanje novega 
(javnega) denarja. 

Doseganje ciljev zdravstvene reforme, predvsem večja učinkovitost zdravstvene 
dejavnosti, je povezano s spremembami prav v njej. Zdravstvena dejavnost je značilno 
delovno intenzivna dejavnost. Zato je za uspeh reform ključna pripravljenost 
zdravstvenih delavcev (zlasti zdravnikov) na napore za boljšo organiziranost procesov 
zdravljenja, višjo celovito kakovost ter gospodarno rabo in porabo razpoložljivih (ne 
želenih!) človeških in materialnih finančnih virov (Česen 2006, 45). 

Mrkaić in Pezdir (2007) ugotavljata, da bo za racionalizacijo javnega zdravstva 
treba povezati plačilni sistem s produktivnostjo, organizacijsko shemo javnih bolnišnic 
pa spremeniti v organizacijsko shemo, ki je običajna za gospodarske družbe, v katerih 
se zaradi natančno določene razdelitve obveznosti in odgovornosti minimizirajo 
možnosti notranjih konfliktov. 

Kako narediti dobro še bolje, je bistveno vprašanje medicine in sistemov 
zdravstvenega varstva prihodnjega obdobja (Kersnik 1998, 1). Javnost in zdravstvena 
politika zahtevajo vedno večjo odgovornost zdravstvenih ustanov, preverjanje dela 
izvajalcev, presojo zdravstvenih ustanov, posameznih postopkov in posameznikov, 
ocenjevanje učinkovitosti, ustreznosti in kakovosti nudene zdravstvene oskrbe. 
Marsikdo si zastavlja vprašanje, kdo je odgovoren za kakovost in kaj lahko pri tem stori 
posamezni izvajalec, zdravstvena ustanova, uporabnik – bolnik ali država. Drug od 
drugega pričakujemo, da bomo naredili prvi korak. Bistven zasuk v neskončnem 
pričakovanju je v spremembi gledanja. Misel, kaj lahko storim, da bo uporabniku mojih 
storitev v postopku olajšalo njegovo delo, nas mora spremljati pri vsakem našem 
ravnanju. Naši uporabniki so drugi zdravniki, medicinske sestre, laboranti, 
fizioterapevti, vodilni, zavarovalnica in predvsem naši bolniki. Žal to ne zahteva samo 
reforme sistema zdravstvenega varstva, temveč predvsem preoblikovanje miselnosti in 
organizacijsko preoblikovanje marsikaterega postopka zdravljenja. 

Od celotne strukture sredstev za zdravstvo je namenjena bolnišnicam skoraj 
polovica denarja. Znotraj bolnišnic se porabi do 60 % za plače. Največja poklicna 
skupina je zdravstvena nega, ki ne samo, da ima preko plač oz. učinkovito organizirane 
nege vpliv na poslovanje, temveč ima vpliv tudi na skoraj vse stroške v bolnišnici. Še 
posebno pomembni so nematerialni kazalci kakovostne nege pri vsakdanjem delu s 
pacienti. 

Svetovno prebivalstvo (ICN 2008) se sooča s prihodnostjo, v kateri bodo na zdravje 
in blaginjo morda negativno vplivali hiter razvoj tehnologije, izčrpanost naravnih virov 
in uničevanje okolja, rast prebivalstva, vpliv novih zdravstvenih problemov (npr. 
AIDS), težje dolgo znane bolezni (npr. malarija). Tudi drugi dejavniki, kot npr. staranje 
prebivalstva in skrb za kronično in na smrt bolne ljudi, čedalje bolj obremenjujejo 
zdravstvene in socialne službe. 
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Če želi bolnišnica kakovost vpeljati v vsakdanje delo (povzeto po Robida 2006), 
mora imeti vzpostavljene sisteme na ravni timov, oddelkov/enot, ravni zdravstvenih 
organizacij in na ravni države. Medpoklicno sodelovanje (Klemenc 2007) medicinskih 
sester in zdravnikov je tesno povezano s kakovostno zdravstveno obravnavo, z 
zadovoljstvom bolnikov (krajša ležalna doba, manj pritožb, zapletov, ponovnih 
pregledov, hospitalizacij) in zaposlenih (manj absentizma, višja samopodoba, boljša 
učinkovitost dela, prijaznejše delovno okolje, boljše zdravje), z večjim ugledom obeh 
skupin tako v strokovni kot v splošni javnosti in z večjim zaupanjem prebivalstva v 
zdravstveni sistem. Ob tem ekonomski učinek ni zanemarljiv. Ne smemo prezreti, da 
dobri medpoklicni odnosi prispevajo soliden delež k uspešnemu, učinkovitemu in 
bolnikom ter zaposlenim prijaznemu zdravstvu. 

Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika (Mihelič 
Zajec 2006), družino in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se 
doseže čim višja stopnja zdravja. Naloga zdravstvene nege je omogočati varovancem 
njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, krepiti in ohranjati 
zdravje, negovati bolne in sodelovati v procesu zdravljenja in rehabilitacije.  

Izobraževanje dveh večjih skupin zaposlenih v zdravstvu, tj. medicinskih sester in 
zdravnikov, je strogo ločeno oz. izolirano do te mere, da se zaradi nepoznavanja ob 
nastopu dela drug drugega dobesedno bojijo oz. gojijo strahospoštovanje ali občutek 
superiornosti. Srednje in visoko šolstvo pod pritiskom cehovskih delitev, ki so tudi 
posledica ne povsem zadovoljujočih odnosov v delovnih skupinah oz. odnosa družbe do 
teh skupin, na tem področju ne naredi veliko. Golo poudarjanje, da je nek profil pri 
svojem delu samostojen, odgovoren pa je nek drugi profil, ne pomaga k boljšim 
odnosom, zato so vodilni v zdravstvenih organizacijah tisti, ki s svojo podporo ustrezni 
delitvi vlog in soodločanju pri delu to lahko bistveno izboljšajo (Kersnik 2008). 

Ustrezna kultura (po Rozman 2008, 7) nedvomno prispeva k uspešnosti združb. 
Predstavlja nevidno pajčevino, ki povezuje člane združbe. Zlasti ob uvajanju sprememb 
so pogoste ugotovitve, da spremembe ne uspejo, ker niso spremenile navad in vrednosti 
ljudi. 

Veliko večji izziv pa predstavlja razumeti, zakaj stvari počnemo na tak način 
(Pagon 2004), kateri dejavniki vplivajo na odpor do sprememb, in v kakšni meri se 
uvedene spremembe ohranijo. Da bi torej bili uspešni pri uvajanju sprememb v 
organizaciji, moramo razumeti procese kolektivnega mišljenja, ki določajo ravnanje 
posameznikov, tako na zavedni kot na nezavedni ravni. Prav zaradi tega se poglobljena 
analiza in razumevanje organizacijske kulture izkažeta za koristno (Scott idr. 2003).  
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA  

2.1 Opredelitev organizacije 

Prvi pomniki znanj o organizacijah, upravljanju in vodenju, ciljih in doseganju 
ciljev so tako stari, kot je stara pisava, temeljni komunikacijski kod naše civilizacije 
(Tavčar 2002b, 167).  

Živimo med organizacijami, delamo in živimo v njih – v podjetjih in nepridobitnih 
organizacijah, zasebnih in javnih organizacijah, verskih, političnih, strokovnih, športnih 
– ne nazadnje v temeljni organizacijski celici družbe. Organizacije pa niso kot naravni 
sistemi, ki se uravnajo sami; organizacije tudi niso kot tehnični sistemi – stroji, naprave 
– ki jih znamo narediti tako, da se uravnavajo sami. Organizacije terjajo nenehno 
zavestno obvladovanje – usmerjanje in nadziranje (Tavčar 2002b, 2). 

Organizacija (po Vila in Kovač 1997, 18) je racionalno, vnaprej premišljeno 
povezovanje in usklajevanje ljudi in njihovih aktivnosti v skupni sistem z nekaterimi 
resursi (material, delovna sredstva, finance, informacije) z namero izpolnitve namena, 
zaradi katerega so se združili.  

Bistveno spoznanje W. Ouchi (1981, ameriški profesor in raziskovalec 
organizacije) je, da je organizacija umetna človekova stvaritev za ljudi (po Ivanko 2005, 
286), zato mora biti kolikor je mogoče prilagojena ljudem, vsem njihovim svojskostim 
in pričakovanjem. Najpomembnejše je, da dosežemo tako organizacijo, v kateri ljudje 
prostovoljno delajo, da se radi žrtvujejo za organizacijo.  

Največkrat poimenujejo (po Dimovski 2002, 695) neprofitne organizacije2 kot 
organizacije z negospodarskimi cilji delovanja, torej kot nepridobitne organizacije, ki 
zajemajo državne, regijske in lokalne organe oblasti, bolnišnice, ustanove, kulturne 
institucije, muzeje, zveze, združenja in druge njim podobne organizacije. Bistvo 
neprofitnih organizacij ni v tem, da ne bi smele ustvarjati dobička pri svojem 
poslovanju, ampak v tem, da ga ne smejo izplačevati lastnikom – torej ne morejo z njim 
prosto razpolagati. Neprofitne organizacije imajo torej drugačne temeljne cilje, kakšni 
so, pa je odvisno od zvrsti neprofitne organizacije.3 

                                                 
2 Zdravstveni sistemi v večini EU so organizirani kot neprofitne organizacije. Povzeto po 

Kragelj (2004, 42) je tudi v ZDA kljub privatnemu zdravstvenemu sistemu izredno veliko 
nepridobitnega financiranja zdravstvenih organizacij oz. njihovih programov. Skozi razne 
programe Mediad in Medicare se neprofitno financirajo npr. bolnišnice za veterane. 

3 V Sloveniji zdravstveno varstvo temelji na neprofitni organiziranosti s poudarkom na 
vzajemnosti. Zadnja leta se sicer pojavljajo zasebne zdravstvene organizacije (npr. Sanatorij 
Rožna dolina) in zavarovalnice (Vzajemna, d. d., Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d., 
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d.), vendar imajo vse manjši delež v primerjavi z 
javno zdravstveno službo oz. zavarovalnico. 
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2.2 Pojem organizacijske kulture 

Strokovnjaki (Pagon 2004) in praktiki kažejo povečano zanimanje za merjenje 
organizacijske kulture in za njeno povezanost z organizacijsko uspešnostjo (Davies idr. 
2000; Shortell idr. 2001). V zadnjih dveh desetletjih je bilo razvitih mnogo 
pripomočkov za merjenje oziroma analiziranje organizacijske kulture, ki so bili nato 
uporabljeni v gospodarstvu, upravi, izobraževanju, zdravstvu ipd. (Scott idr. 2003).  

V 70. letih je vrednost trdega kapitala podjetij v povprečju znašala 62 % celotne 
vrednosti podjetja. V 90. letih je vrednost trdega kapitala predstavljala v povprečju le še 
15 % celotne vrednosti podjetij. Ostalo vrednost je predstavljala sinergična moč ljudi, ki 
se danes še povečuje. Raziskave kažejo, da bo v Zahodni Evropi v naslednjih petih letih 
največje pomanjkanje kadrov doslej. Ljudje tako postajajo najpomembnejši dejavnik pri 
oblikovanju in ohranjanju konkurenčne prednosti na trgu. Zaradi opisanih trendov 
podjetja usmerjajo svojo energijo v iskanje talentov in zadrževanje ključnih sodelavcev 
ter oblikovanje delovnih okolij, ki omogočajo ravnotežje med poslovnim in zasebnim 
življenjem. Spreminja se predvsem način dela, vodenja, razvoja in nagrajevanja 
sodelavcev. V organizacijah se uveljavlja model partnerstva z zaposlenimi. Nove 
zahteve konkurenčno intenzivnega okolja so pokazale, da podjetjem na dolgi rok višjo 
dodano vrednost ustvarjajo aktivno zavzeti zaposleni, ki močno delujejo v smeri 
skupnih ciljev (Mejaš 2009). 

Avtorji sicer kulturo opredelijo v določeni meri različno, vendar si opredelitve ne 
nasprotujejo, marveč poudarjajo določene elemente v sami kulturi. 

Kultura je najpogosteje opredeljena kot skupina ključnih vrednost, predpostavk, 
razumevanja norm, ki jih delijo člani združbe in jo prikazujejo novim članom kot 
pravilno (Ducan 1989, 229). Kultura je vzorec predpostavk o tem, kako je treba delati v 
združbi. Norme pa določajo sprejemljiv in zaželen način delovanja ljudi. 

Teorija organizacijske kulture (Pagon 2004) izvira iz kombinacije organizacijske 
psihologije, socialne psihologije in socialne antropologije. Iz različnih opredelitev 
organizacijske kulture (Ott 1989, Schein 1990; Davies, Nutley in Mannion 2000) lahko 
povzamemo, da zajema širok spekter socialnih pojavov, med katere sodijo tipični načini 
oblačenja v organizaciji, jezik, vedenje, prepričanja, vrednote, predpostavke, statusni 
simboli in avtoriteta, miti, obredi in svečanosti, načini upoštevanja ostalih in razdiralna 
ravnanja. Vse to pomaga opredeliti organizacijski značaj in norme. Zaradi te pestrosti 
zajetih pojavov ni presenetljivo, da obstaja le malo soglasja glede natančne opredelitve 
organizacijske kulture, tega, kako bi jo bilo treba opazovati in meriti ter tega, kako 
lahko različne metode uporabimo pri uvajanju organizacijskih sprememb. Kot pravi 
Edgar Schein (1985), je organizacijska kultura vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki 
jih je skupina iznašla, odkrila ali razvila, ko se je učila spopadanja s problemi 
prilagajanja okolju in doseganja notranje povezanosti, in so se v zadostni meri izkazale 
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kot veljavne, tako da jih novim članom skupine lahko predstavijo kot pravilen način 
doživljanja, razmišljanja in čustvovanja v povezavi z omenjenimi problemi. 

Mihelčič (2008, 11) organizacijsko kulturo združbe opredeljuje kot prevladujočo 
izrazno obliko mišljenja in (so)delovanja posameznikov in skupin v združbi, raven 
njihove utemeljenosti, ustaljenosti in prilagodljivosti spremenljivim razmeram ter odnos 
članov združbe do ciljev združbe. Besedo »prevladujoče« kaže ob tem povezovati z 
odgovorom, kaj je v neki združbi pomembno: dosežki, strpnost, strategija, strokovnost, 
stiki z zunanjimi združbami, togost ali prožnost (Burchell in Kolb 2003).  

Na osnovi razmišljanja (Lipičnik 2008, 23) o povezanosti kulture z aktivnostmi 
posameznika in njenem vplivu na življenje ljudi na sploh, lahko pridemo do zanimivih 
ugotovitev: 

− Kultura ima večji vpliv na naše reagiranje, kot si lahko predstavljamo.  
− Kultura igra pomembno vlogo pri učenju. Uči ljudi tvorjenja pričakovanj, ki 

sprožajo reakcije. Ljudje se nalezemo reakcij od ljudi iz svojega okolja. 
− Skupno delo ljudi, ki zaradi pripadnosti isti kulturi gojijo enaka pričakovanja, 

je dosti lažje. Ni ustvarjalnosti brez problemov in ni problemov v veliki 
skladnosti pričakovanj. Da bi zagotovili napredek, moramo vzpostaviti kulturo 
različnih mnenj, kulturo, kjer imajo problemi prednost pred rešitvami.  

Čim bolj kultura organizacije podpira smotre organizacije, ki odražajo interese 
udeležencev – in čim bolj so sodelavci zavzeti za skupne cilje ob lastnih, tem bolj 
ohlapna, sodelovalna, demokratična naj bo urejenost organizacije. Če pa je kultura manj 
naravnana v doseganje smotrov organizacije, in če so sodelavci bolj zavzeti za lastne 
cilje kot za cilje organizacije, bo urejenost bolj obvezna, normativna, avtoritativna. V 
prvem primeru je lahko stopnja zaupanja med deležniki oz. udeleženci in managerji ter 
managerji in sodelavci večja, v drugem manjša (Tavčar 2008, 29). 

Za zdravstvo in zdravstveno nego kot storitveno dejavnost ter uspeh njunega 
delovanja je še kako pomembno, da je organizacijska kultura ustrezna, managerji pa jo 
morajo prepoznati oz. jo previdno spreminjati. 

2.3 Nastajanje in uveljavljanje kulture 

Najpogosteje avtorji navajajo Scheinovo razlago (1990, 109–119) nastajanja 
skupnih vrednot. Ko se člani soočajo s problemi, iščejo in najdejo rešitve; če se te 
odločitve pokažejo kot ustrezne in učinkovite, jih ponavljajo in vanje usmerjajo tudi 
druge. Tako se razvijejo skupne vrednote, mnenje, kako je treba delati, »tako se dela pri 
nas« (po Rozman 2008, 4). 

Po Lipovcu (1987, 213-222) pa ljudje zaradi določenih interesov živimo skupaj in 
se moramo drug drugemu prilagajati (bodisi v združbah, bodisi v narodu). Večji kot je 
interes skupnega bivanja in delovanja, večja je pripravljenost prilagajanja. Tako se 
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razvije določena podobnost v ravnanju, razumevanju in čustvovanju ljudi. Ker morajo 
voditi k uspešnosti združbe, so ta neformalna razmerja med njenimi člani takšna, da 
zagotavljajo doseganje uspešnosti. Člani se nenehno medsebojno kontrolirajo, določajo 
norme in postavljajo pravila, ki sankcionirajo nastalo kulturo. Obenem pa se s tem 
kultura formalizira (Rozman 2008, 4). 

Kultura nastaja počasi v množici poskusov, preden se uveljavi. Zadeva vse ljudi. 
Lahko opazimo njene zunanje znake, teže vrednote in najteže je ugotoviti, zakaj je pri 
določenem narodu ali v določeni združbi nastala prav določena kultura in zakaj se 
razvija v določeni smeri (Rozman 2008, 4). Obenem pa George in Jones (2000, 259) 
ugotavljata, da se vsaj v združbah kultura v določeni meri formalizira, zlasti pod 
vplivom ustanoviteljev in ravnateljev, ki jo zavestno ohranjajo ali pa spreminjajo. Šele v 
tem primeru lahko govorimo o hotenem, formalnem spreminjanju kulture v združbah. 
Združba namerno razvija kulturo (npr. etične vrednote in norme) za ustrezno usmerjanje 
svojih članov. 

Vsi avtorji (po Rozman 2008, 6) poudarjajo motiviranje (neformalno in 
nagrajevanje) kot izjemno pomembno. Npr. če imamo kulturo (vrednote: delavnost, 
ubogljivost, disciplina), ki spodbuja učinkovitost, želeli pa bi uveljaviti več 
ustvarjalnosti in inovativnosti, nagrajujemo pa še vedno učinkovitost, bosta 
ustvarjalnost in inovativnost le slučajno postali vrednota in del kulture. Uveljavljanje 
nove kulture ne more uspeti, če članom združbe spremembe niso ustrezno sporočene. 
Pomembno je komuniciranje razlogov za spremembe in spreminjanje zaposlenih.  

V zadnjih letih, ko se zanimanje za organizacijsko kulturo prebija v samo ospredje 
organizacijskih razprav, se včasih dogaja, da nekatera podjetja in managerji preprosto 
zamenjajo pojem (namesto o klimi začnejo govoriti o kulturi), vsebina pa ostane ista 
(Musek Lešnik 2006a). Takšno poenostavljanje ni ustrezno, ne samo zato, ker gre za 
dva različna pojma (čeprav sta pomembno povezana), ampak tudi zato, ker lahko zgolj 
razmišljanje o kulturi, brez upoštevanja klime (ali obratno), osiromaši prizadevanje za 
poglobljeno razumevanje procesov, ki se in se bodo dogajali v podjetju. Do zmede na 
področju raziskovanja psiholoških vidikov organizacijskega življenja včasih pride 
zaradi podobnosti (ali bolje sorodnosti) med organizacijsko klimo in kulturo (velikokrat 
v različnih podjetjih opazujejo isti pojav, vendar enkrat govorijo o klimi, drugič pa o 
kulturi). Organizacijska kultura se torej nanaša na deljene vrednote in temeljne 
predpostavke znotraj organizacije, klima pa na deljene zaznave organizacijskega okolja. 
Za razliko od klime kultura zajema nezavedna prepričanja, ki delujejo kot samoumevna 
jedra delovanja podjetja – v tem smislu je kultura bolj impliciten in bolj globalen pojem 
(vsekakor pa vpliva na zaznano klimo in se z njo pomembno povezuje, zato lahko klimo 
pojmujemo kot nekakšen odsev kulture). Klima opisuje, »kaj se trenutno dogaja okrog 
nas«, kultura pa je bolj kompleksen konstrukt, ki zajema deljeno interpretacijo in 
razumevanje dogodkov v podjetju. Razlika med obema se kaže tudi v časovni 
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perspektivi: kultura je usmerjena v preteklost (v tradicije, mite ipd.) in gradi prihodnost 
(preko vizij), klima pa je zaznava sedanjega stanja.  

Definicijo organizacijske kulture lahko ponazorimo s primerom »ledene gore« 
(Bauer idr. 2007, 45), ki ima formalni in neformalni del. Formalni del je viden in znaša 
okoli 10 odstotkov. To so elementi podjetja, ki so vsem vidni in jasno prepoznavni. 
Neformalni del obsega okoli 90 odstotkov in je »skrit« v notranjosti podjetja. 
Sestavljajo ga mehki – nevidni elementi, ki jih lahko spoznamo šele, ko nekaj časa 
delamo z določenim podjetjem oz. ko smo del njega. Formalni – vidni del 
organizacijske kulture sestavljajo strategija, procesi, organizacijska struktura 
organizacije, javno dostopni podatki o podjetju, javni pisni materiali; neformalni – 
nevidni del organizacijske strukture pa predstavljajo skrita pravila, norme obnašanja, 
dogme, razmerje moči, vrednote, medsebojni odnosi, status, občutki, motivacija, tabuji 
in predsodki. 

Močna organizacijska kultura lahko pozitivno vpliva na vedenje posameznikov v 
organizaciji, če je v skladu s cilji in strategijo organizacije. Ker pa se cilji in strategija 
organizacije v današnjem svetu lahko hitro spreminjajo, danes strokovnjaki bolj kot moč 
kulture poudarjajo 'dinamično kulturno prilagodljivost' (Brion 1996). 

2.4 Sestavine organizacijske kulture 

Schein (1985, 1990 in 1999) je opisal tri med seboj ločene vendar tesno povezane 
ravni organizacijske kulture: fizični svet, vrednote in norme ter temeljne predpostavke 
oz. prepričanja. 

Slika 2.1 Model organizacijske kulture 

 
Vir: Schein 1985.  

Kultura organizacije (Bauer idr. 2007, 47) se ne izraža neposredno, temveč skozi 
odnos do sebe in okolja. Sestavljena je iz različnih subkultur. Podobno kot je formalna 
organizacija sestavljena iz različnih področij, oddelkov, enot, je kultura organizacije 

Fizični svet je viden, vendar ne vedno dobro in do konca 
razumljen. Sestavljajo ga (a) fizični objekti v okolju ter (b) vidni 
in slušni vedenjski vzorci. 

Vrednote razlagajo, racionalizirajo in dajejo smisel 
fizičnem svetu. Vrednote so ponotranjena merila 
posameznika za presojanje, katera vedenja so pravilna in 
katera napačna. 

Temeljne predpostavke so nevprašljive vrednote, so 
nevidne in delujejo podzavestno. So same po sebi 
umevne in nastanejo na podlagi kulturnih paradigem. 
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kombinacija različnih subkultur. Subkultura pomeni v bistvu skupino ljudi, ki imajo 
nekaj skupnega in se po tem ločijo od drugih. Subkulture v organizaciji nastanejo takrat, 
kadar člani posamezne skupine sodelujejo in komunicirajo ter se sami identificirajo kot 
posebna skupina. Verjetnost za oblikovanje subkultur v organizaciji je večja, če je 
organizacija velika, starejša in notranje diferencirana. 

Fizični svet 

Temelj vsake organizacije je fizično okolje (stavbe, prostori, oprema ipd.), kjer 
organizacija deluje (Pagon 2004, 52). Za fizični svet je značilno, da je dobro viden, 
vendar ne vedno in nujno dobro in do konca razumljen. Osnovni element organizacijske 
kulture sestavljajo tako fizični objekti v okolju kot vidni in slušni vedenjski vzorci. Pri 
razumevanju fizičnega pojava organizacije in vedenja zaposlenih si moramo pomagati z 
analizo norm in vrednot, ki v tem konkretnem okolju organizacije veljajo. Vrednote in 
norme predstavljajo drugo raven organizacijske kulture.  

Vrednote in norme 

Vrednote in norme razlagajo, racionalizirajo in dajejo smisel fizičnemu svetu. 
Vrednote so ponotranjena merila posameznika za presojanje, katera vedenja so pravilna 
in katera napačna. Po svoji naravi so vrednote vedno pozitivne, saj opisujejo prepričanje 
o tem, da je nekaj dobro, zaželeno. Pri organizacijski kulturi gre za skupne vrednote, ki 
omogočajo skupno delovanje zaposlenih v organizaciji. Zunanji izraz vrednot 
predstavljajo norme. Norme so kolektivna pravila delovanja, ki uravnavajo ciljno 
delovanje posameznikov in skupin in zagotavljajo skladnost v delovanju skupin. 
Delujejo kot poseben vodnik za delovanje, ki določa sprejemljivo in primerno vedenje v 
določenih situacijah. Vrednote so v središču vsake organizacije, še zlasti pa to velja za 
neprofitne organizacije. Sprejete vrednote pomenijo tista načela in vrednote, ki jih 
organizacija poskuša uresničiti. Tako na primer verske organizacije izražajo vrednote, 
povezane z vero in služenjem ljudem, medtem ko organizacije za razvoj skupnosti 
poudarjajo vrednote samopomoči in ekonomske neodvisnosti. Sprejete vrednote lahko 
privedejo do skupnega dojemanja v organizaciji, to pa predstavlja tisto nastajajoče 
medsebojno razumevanje, o katerem govori Schein (1985 in 1990) in pravi, da do tega 
pride v interakciji med člani organizacije. Brez skupnih vrednot in dojemanja je za 
organizacije, še zlasti neprofitne, izjemno težko oblikovati svojo vizijo in poslanstvo, 
saj ne smemo pozabiti, kot pravi Ott (1989), da niso pomembne stvari, ki se zgodijo, 
pač pa to, kako te stvari dojemamo. Ker neprofitne organizacije niso motivirane z 
dobičkom ali tržnimi deleži, je jasnost glede poslanstva in vizije za njih ključnega 
pomena (Zdenek 1998).  
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Temeljne predpostavke 

Tretjo raven organizacijske kulture sestavljajo temeljne predpostavke, o katerih se 
posamezniki v organizaciji ne sprašujejo, so nevidne in delujejo na podzavedni ravni. 
Temeljne predpostavke so za člane organizacije same po sebi umevne in nastanejo na 
podlagi kulturnih paradigem. Kulturne paradigme so v čvrst vzorec povezane 
predpostavke o človeštvu, naravi, načinu delovanja. Iz njih izvirajo tudi posameznikova 
prepričanja oz. posameznikove ideje o tem, kako svet dejansko deluje. Zasnovana so na 
osebni izkušnji ter izkušnjah, ki jih ima posameznik s pomembnimi drugimi, saj mnenje 
pomembnih drugih vpliva na razvoj posameznikovih prepričanj. 

2.5 Značilnosti organizacijske kulture po Cammeronu in Quinnu 

Cameron in Quinn (1999) sta v svoji knjigi 'Diagnosing and Changing Organization 
Culture' razvila instrument za diagnosticiranje organizacijske kulture in kompetenc 
managementa (po Lobnikar 2008b). Poimenovala sta ga Organization Culture 
Assessment Instrument (OCAI), ki ocenjuje šest ključnih dimenzij organizacijske 
kulture: 

− prevladujoče značilnosti organizacije, 
− vodenje v organizaciji, 
− upravljanje s človeškimi viri, 
− dejavniki povezovanja organizacije (organization glue), 
− strateške opredelitve organizacije, 
− kriteriji za uspeh. 

Na osnovi merjenja opisanih dimenzij sta Cameron in Quinn (1999) oblikovala štiri 
vrste organizacijske kulture:  

− klan,  
− adhokracija,  
− hierarhija in  
− trg. 
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Tabela 2.1 Preglednica tipov organizacijske kulture (Cameron in Quinn) 

Organizacijska kultura – »klan« Organizacijska kultura – »adhokracija« 
‐ Ljudje si delijo dobro in zlo.  
‐ Vodje – managerji so mentorji in morda 

očetovske osebnosti.  
‐ Organizacijo povezujeta pripadnost ali 

tradicija.  
‐ Osebna zavzetost zaposlenih je velika.  
‐ Organizacija poudarja dolgoročno 

koristnost osebnega razvoja ljudi, veliko 
štejeta složnost in vzdušje.  

‐ Merilo uspešnosti sta posluh za odjemalce 
in skrb za ljudi.  

‐ V organizaciji največ veljajo timsko 
delovanje, sodelovanje in soglasje. 

‐ Organizacija spodbuja osebno pobudo in 
je dinamično, podjetniško in ustvarjalno 
delovno okolje.  

‐ Zaposleni se izpostavljajo in sprejemajo 
tveganje.  

‐ Voditelji so inovatorji, pripravljeni 
tvegati.  

‐ Organizacijo povezujeta zapisanost 
poskušanju in inoviranju.  

‐ Pomembno je biti v prvih vrstah.  
‐ Dolgoročni usmeritvi sta rast in 

pridobivanje novih zmožnosti.  
‐ Uspešnost je osvajanje posebnih, novih 

izdelkov in storitev.  
‐ Pomembno je biti vodilni v izdelku ali 

storitvi, samostojnost sodelavcev. 
Organizacijska kultura – »hierarhija« Organizacijska kultura – »trg« 

‐ Organizacija je zelo formalizirano in 
strukturirano okolje.  

‐ Postopki določajo delovanje ljudi.  
‐ Voditelji so ponosni, da so dobri in 

učinkoviti usklajevalci in organizatorji.  
‐ Nadvse pomembno je, da organizacija 

deluje gladko. Povezujejo jo formalni 
predpisi in pravila.  

‐ Dolgoročna usmeritev je stabilnost in 
uspešnost.  

‐ Merila uspešnosti so zanesljive dobave, 
izpolnjevanje rokov in nizki stroški.  

‐ Skrb za sodelavce obsega varnost 
zaposlitve in napovedljivost.  

‐ Organizacija je naravnana na izide, naloge 
so najbolj pomembne.  

‐ Zaposleni tekmujejo med sabo in stremijo 
k ciljem.  

‐ Voditelji so trdi, zahtevni, tekmovalni, 
opravijo, česar se lotijo.  

‐ Organizacijo povezuje zavzetost za 
zmagovanje.  

‐ Vsi se zavzemajo, da bi bila organizacija 
ugledna in uspešna.  

‐ Dolgoročno štejeta konkurenčno 
delovanje in doseganje merljivih ciljev in 
smotrov.  

‐ Uspeh sta tržni delež in prodiranje v 
tržišče.  

‐ Štejejo konkurenčne cene in vodilna vloga 
na tržišču.  

‐ Organizacija je trdo tekmovalna. 

Vir: Lobnikar 2008b. 

Model nasprotujočih si silnic4 temelji na dveh glavnih dimenzijah organizacijske 
kulture (Zabukovec 2008, 29). Prva opisuje stopnjo fleksibilnosti nasproti stabilnosti, 
druga pa stopnjo diferenciacije nasproti integraciji.  

                                                 
4 Model nasprotujočih si silnic (angl. The Competing Values Framework) je bil razvit na 

podlagi raziskave o najpomembnejših kazalcih učinkovitosti podjetij, katere glavno vprašanje je 
bilo: »Kateri ključni dejavniki opredeljujejo organizacijsko učinkovitost?« Z raziskavo je bilo 
opredeljenih 39 kazalcev učinkovitosti (Cameron in Quinn 1999, 30). 
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Fleksibilnost in preudarnost proti stabilnosti in nadzoru 

Dimenzija razlikuje na eni strani učinkovitost organizacije, ki je posledica 
fleksibilnosti, na drugi strani pa učinkovitost, ki je posledica stabilnosti in nadzora. 
Nekatere organizacije so učinkovitejše, če so se sposobne hitro spreminjati, prilagajati 
in vzdrževati fleksibilno strukturo, medtem ko so pri drugih za doseganje učinkovitosti 
bolj pomembne stabilnost, predvidljivost ter nefleksibilna struktura. 

Osredotočenost navzven in diferenciacija proti osredotočenosti navznoter in 
integraciji 

Dimenzija razlikuje na eni strani med učinkovitostjo organizacije, ki je posledica 
osredotočenosti navzven, diferenciacije in tekmovalnosti ter na drugi strani med 
učinkovitostjo, ki temelji na osredotočenosti navznoter in integraciji. Nekatere 
organizacije dela uspešnejše dejstvo, da tekmujejo z ostalimi konkurenti, medtem ko so 
druge učinkovitejše zaradi notranje harmonizacije.  

Na podlagi dveh dimenzij dobimo štiri osnovne tipe organizacijske kulture: klan, 
adhokracija, trg in hierarhija. Vsak od njih zajema svoj skupek kazalcev učinkovitosti. 

Slika 2.2 Model nasprotujočih silnic 

 
Vir: Cameron in Quinn 1999, 32. 

Tavčar ugotavlja, da je primernost kulture mogoče presojati po splošnih 
značilnostih, ki veljajo za organizacije nasploh (Tavčar 2002a, 189). Organizacija je 
glede na spremenljivost in prostost delovanja prožna in neodvisna ali stabilna in 
obvladana, lahko je naravnana na povezovanje navznoter, lahko pa v diferenciranje 
navzven. Ena najnovejših raziskav razporeja organizacije po teh dveh razsežnostih v 
štiri tipe in jih označuje kot »skupino«, »adhokracijo«, »hierarhijo« in »tržišče« ter jim 
pripisuje naslednje splošne značilnosti: 
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Slika 2.3 Nekaj značilnosti organizacijske kulture (po Cameronu in Quinnu) 

 
Vir: Tavčar 2002a, 190. 

− Skupina (klan). Ljudje si delijo dobro in zlo. Vodje – managerji so mentorji in 
morda očetovske osebnosti. Organizacijo povezujeta pripadnost ali tradicija. 
Zavzetost je velika. Organizacija podarja dolgoročno koristnost osebnega 
razvoja ljudi, veliko štejeta složnost in vzdušje. Merilo uspešnosti sta posluh za 
odjemalce in skrb za ljudi. V organizaciji največ veljajo timsko delovanje, 
sodelovanje in soglasje. 

− Adhokracija. Organizacija je dinamično, podjetniško in ustvarjalno delovno 
okolje. Sodelavci se izpostavljajo in sprejemajo tveganje. Voditelji so 
inovatorji, pripravljeni tvegati. Organizacijo povezujeta zavezanost poslušanju 
in inoviranju. Šteje biti v prvih vrstah. Dolgoročni usmeritvi sta rast in 
pridobivanje novih zmožnosti. Uspešnost je osvajanje posebnih, novih izdelkov 
in storitev. Šteje biti vodja v izdelku ali storitvi. Organizacija spodbuja osebno 
pobudo in samostojnost. 

− Hierarhija. Organizacija je zelo formalizirano in strukturirano okolje. Postopki 
določajo delovanje ljudi. Voditelji so ponosni, da so dobri in učinkoviti 
usklajevalci in organizatorji. Nadvse pomembno je, da organizacija deluje 
gladko. Povezujejo jo formalni predpisi in pravila. Dolgoročna usmeritev je 
stabilnost in uspešnost – učinkovito, gladko delovanje. Merila uspešnosti so 
zanesljive dobave, izpolnjevanje rokov in nizki stroški. Skrb za sodelavce 
obsega varnost zaposlitve in napovedljivost. 
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− Trg. Organizacija je naravnana na izide, naloge so prve. Ljudje tekmujejo in 
stremijo k ciljem. Voditelji so trdi, zahtevni, tekmovalni – opravijo, česar se 
lotijo. Organizacijo povezuje zavzetost za zmagovanje. Vsi se zavzemajo, da bi 
bila ugledna in uspešna. Dolgoročno štejeta konkurenčno delovanje ter 
doseganje merljivih ciljev in smotrov. Uspeh sta tržni delež in prodiranje v 
tržišče. Štejejo konkurenčne cene in vodilna vloga na tržišču. Organizacija je 
tekmovalna.  

2.6 Spreminjanje organizacijske kulture in management 

Spreminjanje kulture (po Tavčar 2002b, 31) je dolgotrajen in zahteven proces, saj 
terja preskušanje in ustvarjanje novih podmen, potem pa nastajanje (ali opuščanje) 
vrednot, ki se nazadnje pokažejo kot drugačni pojavni znaki, kot drugačno ravnanje 
ljudi. Kulture ni mogoče menjati z odločbo managementa, s pritiskom z vrha podjetja. 
Skupine in posamezniki se uprejo »zunanjemu sovražniku« ter se zaprejo tudi za 
dobronamerne in koristne vplive. Začeti je treba prav spodaj pri posameznikih, jih 
informirati in spodbujati, pridobivati njihovo zavezništvo ter postopoma širiti krog in 
utrjevati doseženo. Zaleže le uglašeno delovanje od zgoraj navzdol in spodaj navzgor. 

V strokovni literaturi je kar precej nasvetov (pa precej manj pričevanj o uspešnosti), 
kako spreminjati neugodno kulturo. Okoliščine, ki olajšujejo spreminjanje kulture 
(povzeto po Biloslavo 2006, 132), so med drugim tudi spremembe v vršnem 
poslovodstvu.5 

Organizacijska kultura (po Dimovski in Penger 2008, 17) je poseben element, ki 
določa vzorce vedenja zaposlenih, in skozi to kaže sposobnost organizacije prilagajati se 
zunanjemu okolju. Managerji posvečajo največ pozornosti analizi zunanjega okolja 
organizacij, ki ustvarja negotovosti, zato mora management oblikovati organizacijo, ki 
se je sposobna hitro prilagajati dinamiki okolja. Dve osnovni strategiji odzivanja na 
visoko negotovost v okolju sta prilagajanje spremembam v okolju in vplivanje na 
okolje, da bi dosegli večjo kompatibilnost le-tega s potrebami organizacije. 

Skupina strokovnjakov ameriškega socialnega skrbstva (Midwest Welfare Peer 
Assistance Network6 2000) je takole opisala tradicionalne in nastajajoče značilnosti 
organizacij s svojega področja (povzeto po Pagon 2004), iz katerih lahko razberemo 
tudi potrebne spremembe v organizacijski kulturi. 

                                                 
5 Primer podobnega dogodka v Splošni bolnišnici Celje leta 2002. Kljub finančno 

ugodnemu poslovanju se zdravniki uprejo in sledi odstavitev direktorja. 
6 Midwest Welfare Peer Assistance Network (WELPAN) je mreža visokih uradnikov za 

dobro počutje iz držav Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin. Od leta 
1996 se redno sestajajo za izmenjavo idej, usklajevanj o reformah (socialnega) dela. 
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Tabela 2.2 Tradicionalne in nastajajoče značilnosti organizacij 

Tradicionalne značilnosti Nastajajoče značilnosti 
‐ Poudarek na ugodnostih 
‐ Neodvisna agencija 
‐ Omejen namen delovanja 
‐ Interakcije, ki jih obvladuje agencija 
‐ Komuniciranje od zgoraj navzdol 
‐ Neodvisni posamezniki 
‐ Usmerjenost na predpise 
‐ Usmerjenost na podatke 
‐ Blažitev problemov 
‐ Omejene ciljne skupine 
‐ Obravnavanje vseh uporabnikov enako 
‐ Kratkoročna usmerjenost 
‐ Usmerjenost na proces 
‐ Statično delovanje 

‐ Poudarek na vedenju 
‐ Mreža sodelujočih agencij 
‐ Številni cilji 
‐ Interakcije na pobudo uporabnikov 
‐ Komuniciranje med sodelavci 
‐ Timsko delo in sodelovanje 
‐ Profesionalna usmerjenost 
‐ Usmerjenost na ljudi 
‐ Preprečevanje problemov 
‐ Široke ciljne skupine 
‐ Personalizirana obravnava 
‐ Dolgoročna usmerjenost 
‐ Usmerjenost na rezultate 
‐ Dinamično delovanje 

Vir: Pagon 2004. 

Zagovorniki strateškega spreminjanja organizacijske kulture izhajajo iz štirih 
predpostavk (Pagon 2004). Prvič, da v organizacijah obstaja opazna kultura, ki vpliva 
na kakovost in uspešnost dela. Drugič, da – čeprav je organizacijska kultura odporna na 
spremembe – obstaja določena možnost njenega oblikovanja in upravljanja. Tretjič, da 
je možno prepoznati določene značilnosti organizacijske kulture, ki spodbujevalno ali 
zaviralno vplivajo na uspešnost organizacije, kar managerjem omogoča razviti strategije 
za spreminjanje kulture. In končno, da bodo prednosti spremenjene kulture odtehtale 
morebitne disfunkcionalne posledice. 

2.6.1 Strateški cilji managementa in spremembe organizacijske kulture 

Načrtno, strateško upravljanje spreminjanja organizacij (angl. management of 
change) danes gotovo ni več modna skovanka sodobnih gurujev managementa, temveč 
nuja, ki že opazno loči dobre organizacije od slabih (Bauer idr. 2007, 54). 

Vloga managerjev pri zagotavljanju kakovostnih storitev je odločilna (Blatnik 
2008, 100). Pomembno je, da pri snovanju politike, vizije in organizacijske kulture, ki 
poteka v spoznavanju, vrednotenju in izbiranju možnosti, sodelujejo vsi udeleženci. Pri 
tem ni dovolj, da poteka samo na ravni posameznikov v organizaciji. Skozi celoten 
proces se prepleta organizacijska kultura kot odraz vrednot, filozofije, etike, znanja, 
norm in drugih pravil, ki sestavljajo skupne vzorce vedenja in odnosov ljudi, ki jim 
pripadajo. Razvoj organizacijske kulture, v kateri kakovost postane vrednota, je 
ključnega pomena za uvajanje sprememb. Potreba po inoviranju v zdravstvu je velika. 
Brez inovacij v zdravstvu pride do krčenja pravic pacientov, zato naj v zdravstvenih 
organizacijah zavestno vpeljejo kulturo, vzorce vedenja in procese, ki podpirajo 
inovacije in spodbujajo inovativnost. V procese inovativnosti naj vključijo tudi paciente. 
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Odličnost in družbena odgovornost se ne izključujeta. Če bodo na odgovornih 
mestih/položajih odgovorni ljudje, bodo v organizacijah gojili kulturo odgovornosti do 
vseh svojih uporabnikov in do poslovno-organizacijskega okolja. Kakovost kot 
ustvarjalnost je nepogrešljivo povezana z znanjem in učenjem posameznika, ki postaja 
nosilec razvoja. V prihodnosti bodo imeli odločilno vlogo ljudje, njihove zmogljivosti 
in predvsem psihični procesi v njihovi zavesti in podzavesti. Managerji naj bi nenehno 
iskali načine, kako od pacientov pridobiti kakovostne povratne informacije o njihovem 
zaznavanju izvajanja storitev. 

2.6.2 Vzroki za spreminjanje organizacijske kulture 

Spremembe nastajajo in se razvijajo različno intenzivno (Ivanko 2005, 254). Za 
nekatere stvari je v podjetju celo zaželeno, da so čim bolj stalne, kot npr. vizija in 
poslanstvo podjetja, ki predstavljata os, okoli katere se vrtijo spremembe. Hitro 
spreminjanje vizije in poslanstva nas lahko privede v katastrofo. Želeno je, da so 
osnovne vrednote v podjetju čim bolj stalne. Vizija in poslanstvo podjetja sta relativno 
stalni vrednoti. Ključni dejavnik pri spreminjanju je seveda človek in njegovo 
zavedanje, saj se globoka sprememba vselej začne pri človeku. Sposobnost spreminjanja 
človeku omogoča poglobljeno znanje in razumevanje ter organizacijsko modrost in 
kulturo. 

Spreminjanje v organizaciji zahteva upoštevanje ustrezne metodologije. Temeljiti 
mora na premišljenih pripravah in na ustreznem znanju. Spreminjanje je zapleten 
proces, ki se preoblikuje v razvojno dejavnost. Ta proces je sestavljen iz zaporedja, kar 
nam prikazuje slika 2.4: stalnost, red; sprememba ter stalnost, red na višji ravni. 

Slika 2.4 Stopnje pri procesu spreminjanja  

 
Vir: povzeto po Gabrijelčič 1995 v Ivanko 2005, 255. 
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Dinamika dela in razvoja zahteva nenehne spremembe v organizaciji. Že v stopnji 
stalnosti oz. reda je treba razmišljati, kako bi trenutno stanje izboljšali z rešitvami 
nadgradnje sedanjega reda. Iščejo se rešitve, delajo se analize in priprave o tem, kakšne 
prednosti in pomanjkljivosti nam bi prinesle določne spremembe. Določajo se roki, kdaj 
začeti spremembe, kdaj stanje »odmrzniti«, koliko časa traja proces spreminjanja in 
kdaj novo stanje spet zamrzniti. Spremembe lahko uvedemo v organizacijo le, če za to 
pridobimo zaposlene, zato je na stopnji stalnosti treba med sodelavci doseči 
prepričanost o koristnosti načrtovanih sprememb. Procesi spreminjanja so v organizaciji 
tudi vse krajši, saj se spremembe pojavljajo čedalje hitreje. Take stresne situacije 
zahtevajo vedno hitrejše sprejemanje novega znanja, novih tehnologij in novih 
metodologij. Pri zaposlenih je treba razviti tudi miselnost, da je sprememba lahko 
napačna. V takih primerih so potrebne dodatne aktivnosti, ki spremembo dopolnijo ali 
celo nadomestijo z novo. 

2.6.3 Zdravstvena dejavnost in potrebe po spremembah 

Zdravstveno varstvo posega v življenje vsakega posameznika, njegove družine in 
družbe kot celote. Deluje 24 ur na dan in 365 dni na leto. Kakšno je to zdravstveno 
varstvo, zanima posameznika, zdravnike, medicinske sestre in druge, ki delajo v 
zdravstvu. Zdravstvo je zanimiv sistem tudi zato, ker se ukvarja s človekom v stiski, 
kadar si v stiski, pa si pripravljen storiti mnogo več in drugače kot sicer (Hočevar 2008, 
6). Zaradi nesorazmerja med povpraševanjem in možnostmi financiranja je temeljno 
vprašanje, kako razmejiti resnične zdravstvene potrebe, ki bodo omogočene in dostopne 
vsakomur v okviru sistema zdravstvenega varstva neke države, na temeljih solidarnosti 
in tudi vzajemnosti. Splošno sprejeto dejstvo v Evropi je, da je treba povečati 
konkurenčnost na področju zdravstvenih storitev.  

Torej kakšen naj bo management v zdravstvu v prihodnje? Ne gre za samo za 
znanje, gre tudi za lastnost. Vendar je kljub temu znanje ključno, in to zlasti tisto, ki bo 
omogočalo novo procesiranje dela v zdravstvu, smiselno in mrežno povezovanje 
različnih virov (človeški, tehnološki, prostorski, finančni, informacijski) ne samo 
znotraj organizacije, temveč tudi širše v kontekstu procesov zdravstvene storitve v 
okolju. Kar se tiče lastnosti, bodo zmagali predani vizionarji, ki so pripravljeni na 
sodelovanje, ki je usmerjeno k ljudem, ki bodo znali uveljaviti timsko delo in zagotoviti 
pravo mero avtonomije. Kolektivne pogodbe za delavce, ki delajo v zdravstvu, so 
definitivno temeljna ovira za stimulativno plačevanje sposobnejših in aktivnejših 
delavcev v zdravstvu. Spopad s konzervativno strujo, ki zastopa linearnost nagrajevanja 
v javnem zdravstvu, je nujen (Hočevar 2008, 8). 

Micklethwait in Wooldridge (2000) menita, da so managerji v javnem sektorju 
odgovorni vsem in nikomur in navajata ugotovitev Kaya (1995), ki je dejal: »Kjer je 
odgovornost nedorečena, nikomur ni treba polagati računov. In kjer ni odgovornosti ne 
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polaganja računov, vladata neučinkovitost in nesposobnost.« Avtorja dodajata, da 
»živijo managerji javnega sektorja v svetu pravil in predpisov, ki jim omejujejo 
svobodo pri nadzoru nad zaposlenimi in sredstvi.« (Kay 1995 v Micklethwait in 
Wooldridge 2000, 330). 

Pri nas je nekako kar samo po sebi umevno, da so direktorji javnih zdravstvenih 
zavodov zdravniki (Česen 2003, 129), kajti »zdravniki najbolje poznajo zdravstvo in 
vedo, kaj je prav«. V prepričanju o nadvladi in večvrednosti zdravniškega poklica ne 
zmorejo pravilno oceniti zahtevnosti in pomena managerskih nalog. Javnih zdravstvenih 
zavodov tako ne vodijo ustrezno šolani in usposobljeni managerji, pač pa »laiki«. 
Direktorji – zdravniki mnogokrat celo podcenjujejo delo »pravih« managerjev in so 
prepričani, da se da voditi zavod v »popoldanskem času«. V evropskih in 
severnoameriških državah direktorji zdravstvenih organizacij običajno niso zdravniki. 
Javne ali zasebne zdravstvene zavode (gre predvsem za bolnišnice) vodijo poklicni 
managerji. Pri nagrajevanju so praviloma izenačeni z vrhunskimi zdravniki, kar precej 
pove o njihovi vlogi in moči v organizaciji.  

Manj usposobljene delavce, ki sodelujejo v rutinskih delovnih procesih, kaj hitro 
nadomestijo stroji (Česen 2003, 124). V javnih zdravstvenih zavodih pa osebnega dela 
zdravstvenih delavcev ni mogoče nadomeščati s stroji. Število delavcev mora ustrezati 
obsegu zdravstvenih programov. Premajhno število delavcev, zlasti zdravstvenih, 
pomeni trajno prekomerno intenzivnost dela in preobremenitve zaposlenih, ki lahko 
škodujejo kakovosti dela z bolniki, dolgoročno pa so škodljive tudi za zdravje in 
kakovost življenja zdravstvenega osebja. O odvečnih delavcih v javnih zdravstvenih 
zavodih, tudi če so, se zato redko govori. Splošno sprejemljivo je prepričanje, da je 
zdravstvenih delavcev vedno premalo, če bi hoteli zadovoljiti vse zdravstvene potrebe 
ljudi. 

2.7 Organizacijska kultura v zdravstvu 

V primerjavi z drugimi področji dela je v zdravstvenem sektorju organizacijska 
kultura šele pred kratkim postala obravnavana kot pomemben dejavnik uspeha. 
Lobnikar (2008a, 10) ugotavlja, da za bolnišnice velja posebna kultura obnašanja, na 
katero močno vpliva njena dejavnost, tj. delo s pacienti. V takšni situaciji lahko 
mnogokrat ugotovimo, da ima medicinsko osebje odklonilen odnos do 
administrativnega upravljanja bolnišnice, na drugi strani pa je organizacijska kultura 
odvisna tudi od organizacijske strukture bolnišnice, narave odnosov med 
organizacijskimi enotami, načinom komuniciranja in stopnje pripadnosti zaposlenih 
(prav tam). 

Na področju zdravstvene nege dela v Sloveniji 14 000 ljudi, pravi Pahorjeva (V 
Gedrih 2007, 11). Približno 3000 jih ima visoko ali višjo izobrazbo, 95 % je žensk. V 
neki raziskavi je tudi ugotovila, da ima medicinska sestra več otrok, kot je slovensko 
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povprečje. Raziskave kažejo (prav tam, 11), da zaposlene v zdravstveni negi stiki z 
bolniki v glavnem osrečujejo, medsebojno sodelovanje in sodelovanje z zdravniki pa sta 
vir stalnih težav, ki jih odkrivamo pri vsaki raziskavi. Vir nezadovoljstva je tudi večanje 
obsega dela. Običajne delovne obveznosti znašajo okoli 180 ur na mesec, medicinske 
sestre pa opravijo v povprečju 210 do 220 ur na mesec. Ponekod je to delo plačano, 
ponekod kompenzirano s prostim časom, ponekod pa tudi tone. Pregorevanje je 
značilno za vse poklice, kjer gre za delo z ljudmi. Gre za napetost med idealnim in 
realnim, med idejo, kaj bi bilo treba narediti, in možnostjo, da to udejanjimo. Količina 
znanja se povečuje, sistem pa se ne spreminja dovolj, da bi omogočil njegovo uporabo, 
kar povzroča pregorevanje. Raziskave so pokazale, da zdravniki bolj pregorevajo kot 
medicinske sestre. Zlasti zdravnice, ker zelo resno jemljejo svoje delo in čutijo 
odgovornost za izid zdravljenja. Medicinske sestre pregorevajo, ker se zaradi 
pripravljenosti delati v težkih razmerah njihovo število zmanjšuje glede na obseg dela. 
Managerji, ki to vedo, povečujejo obseg dela, števila zaposlenih pa ne. 

Cilji sodobnih zdravstvenih ustanov so, poleg strokovne kakovosti opravljenih 
storitev, vedno bolj usmerjeni k zagotavljanju kakovostne oskrbe bolnika in ekonomski 
učinkovitosti sistema (Jereb 2008, 37). Vsako izboljševanje delovnih procesov in 
njihovo poenotenje, ki bo pripeljalo do želenih ciljev, je možno v tistih organizacijah, 
kjer vladajo takšni medsebojni odnosi in taka organizacijska kultura, ki zaposlene 
usmerjajo k skupnemu reševanju problemov, iskanju vzrokov zanje in njihovo 
odpravljanje. Dobro poslovno komuniciranje je pomembno za doseganje poslovnih 
ciljev. S komunikacijo se gradijo odnosi med zaposlenimi. Pri uresničevanju obveznosti 
in doseganju ciljev konstruktivno sodelujejo vsi zaposleni, ki vsak na svojem področju 
prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev in izpolnjevanju poslanstva zavoda.  

V zdravstvu prihaja do izraza široka paleta odnosov, tako medosebnih kot 
medpoklicnih. Na eni strani so bolniki, kjer ne gre prezreti številnih medosebnih 
vplivov, ki potekajo pri enem samem bolniku v času ene same zdravstvene obravnave; 
na drugi strani so zaposleni, svojci in drugi, ki vstopajo v to okolje. Bolnik in njemu 
bližnji pri tem intenzivno zaznavajo odnos zdravstvene nege in svoje počutje v zanj 
tujem, lahko tudi neprijaznem okolju. Rezultati tujih (Klemenc 2007, 56), zlasti 
zahodnoevropskih in severnoameriških raziskav o značilnosti zdravstvenih delavcev 
kažejo močno prisotnost trendov osamosvajanja pri podrejenih poklicnih skupinah, 
predvsem v pridobivanju večje funkcionalnosti avtonomije, pa tudi zmanjševanju 
hierarhije in povečevanju kolegialnosti. Posledici avtonomije sta večja motiviranost in 
angažiranost, tako da sta ti dve spremenljivki lahko kazalca samostojnosti. 

2.7.1 Spreminjanje zdravstvene nege in izzivi  

Vloga zdravstvene nege je danes popolnoma drugačna, kot je bila včasih, saj se 
nenehno spreminja – nalaga si zahtevnejše ter samostojnejše naloge, išče nove načine 
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dela in izpopolnjuje organiziranost dela. Medicinske sestre se morajo zato nenehno 
izobraževati in vključevati v znanstveno raziskovalno delo. Temeljni cilj take usmeritve 
je doseganje kakovostne zdravstvene nege na vseh področjih delovanja. Strokovna 
doktrina, enotno izrazoslovje, vodenje, funkcija, organizacija, naloge in nadzor 
zagotavljajo vsem organizacijskim oblikam delovanja enoten in obvezujoč sistem 
zdravstvene nege – imel bo predpisano, posebno enotno in obvezujočo dokumentacijo 
zdravstvene nege (Ivanuša in Železnik 2008, 8). 

Zahteve okolja ZN, to je uporabnikov, politike, finančnih upraviteljev ter 
zaposlenih v ZN postajajo večje in bolj zapletene (Lednik idr. 2001, 285). Zdravstvena 
nega ima pomembno vlogo pri doseganju in ohranjanju zdravja prebivalstva ter 
preprečevanju bolezni. Njena vloga postaja vidnejša in ni treba posebno poudarjati, da 
so potrebe po spremembah v stroki nujne za korak s splošnimi družbenimi tokovi. 
Spremenljivost je ena izmed najizrazitejših značilnosti današnje družbe. Od medicinske 
sestre zahteva fleksibilnost in sposobnosti, ki služijo sodelovanju in prilagajanju. 
Obenem je sodobna vloga medicinske sestre vloga posameznice, ki bo s svojim 
značajem avtonomna in kot posameznik odgovorna za svoje delo. Varovanec oziroma 
bolnik postaja središče pozornosti, v katerega je usmerjena dejavnost medicinske sestre. 
Kot posameznik je obravnavan s socialnega, psihološkega in fiziološkega vidika, 
govorimo o holističnem pristopu. Bolnik pridobiva aktivnejšo vlogo v procesu 
zdravljenja in v procesu zdravstvene nege, zato si je treba prizadevati, da se vzpostavi 
partnerski odnos pri delu s pacienti. Zahteve po znanju medicinskih sester se večajo, 
viša se izobrazbena raven, raziskovalno delo v zdravstveni negi pridobiva pomen. ZN 
kot stroka s svojim neraziskanim področjem delovanja potrebuje znanstvene ugotovitve, 
ki so nujne za njen profesionalni razvoj in avtonomijo.  

Medicinske sestre v Sloveniji izhajajo iz nižjega sloja (Gedrih 2007, 12), večina je 
žensk, kar pomeni, da so bile že v družini socializirane za podrejanje in ne uveljavljanje 
lastne volje, ugotavlja v svojih raziskavah Majda Pahor. Drugič, njihovo izobraževanje 
je bilo do nedavnega izrazito vajeniško: izučile so se postopkov, ki so jih potrebovale za 
pomoč zdravnikom, nikakršnega poudarka pa ni bilo na tem, zakaj je treba nekaj storiti. 
Poleg tega sistem želi poceni in vodljivo delovno silo. Dokler ljudje ne vedo, kaj lahko 
zdravstvena nega doseže, verjamejo, da zadošča minimalna zdravstvena nega. 
Medicinskim sestram manjka avtonomije v vseh najpomembnejših točkah, tako 
strokovnih kot v odnosu do bolnikov. To je povezano s temeljnimi družbenimi odnosi, z 
demokratizacijo v najširšem pomenu. Premik obstoječega stanja je v izobraževanju. 
Ustvariti je treba strokovnjake, ki bodo sposobni problem analizirati, predlagati in tudi 
uveljaviti kakšne rešitve. To je novo v zdravstveni negi in tega sistem še ni sprejel. 
Izobraževanje, ki vzgaja kritično razmišljajoče osebe, je tempirana bomba za obstoječi 
zdravstveni sistem. Izobraževanje je povezano z vrsto problemov. Prvi je problem 
države, ker bolj izobraženi ljudje več stanejo. Drugi je tekmovalnost med poklici: 
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zdravniki so že uveljavili svojo avtonomijo in niso navdušeni nad tem, da bi izgubili 
pomočniške poklicne skupine. Tretji problem je izobraževanje samo. Univerze so na 
splošno rigidne ustanove, zdravstvena nega pa je mlada stroka, ki uporablja veliko 
»mehkih«, kvalitativnih, fenomenoloških metod, zato ji očitajo, da ni znanost.  

Predvsem v ZDA (po Maze 2008, 27) medicinske sestre veliko energije usmerjajo v 
razvoj inovativnih modelov izvajanja zdravstvene nege, katerih osnovni namen je 
oblikovanje k pacientu usmerjenih interdisciplinarnih timov, ki izvajajo varno, uspešno, 
časovno in stroškovno učinkovito ter pravično zdravstveno oskrbo. Kimball in Joynt 
(2007, 392) predstavljata pet modelov, ki so že pokazali dobre rezultate. Skupna 
značilnost modelov je, da so grajeni na znanju in izkušnjah diplomiranih medicinskih 
sester. Diplomirane medicinske sestre nastopajo v vlogi koordinatorja primera oz. 
pospeševalcev zdravstvene nege pacientov, tako v bolnišnici kot pri premeščanju v 
domačo oskrbo. Imajo pristojnost, odgovornost ter avtoriteto za vodenje integrirane in k 
doseganju uspešnih izidov usmerjene zdravstvene nege. Diplomirane medicinske sestre 
so dodatno izobražene na področju vodenja, financ, plačevanja zdravstvenih storitev in 
uporabe virov.  

Večje oddelke razdelijo na manjše, ki imajo 12 do 16 postelj.  
Velika pozornost je namenjena zadovoljevanju izobraževalnih potreb pacientov in 

družin ter dobremu sodelovanju z njimi, s čimer se zmanjšajo potrebe po hospitalizaciji.  
Z uporabo novih tehnologij se zmanjšajo delovne obremenitve zaposlenih, saj se na 

ta način zmanjša potreba po dokumentiranju, izboljšata dokumentacija in dostop do 
informacij, zmanjšajo nepotrebni koraki in trošenje časa. Tehnologija sama po sebi ne 
prinaša novih modelov. Njena uporaba pripomore, da živi modeli izboljšajo uspešnost 
zdravstvene nege.  

Vsi modeli so pokazali potrebo po merljivosti rezultatov, saj je le na ta način 
mogoče dokazati uspešnost novih modelov.  

Vsaka organizacija se mora čim hitreje odzivati na spremembe, ki jih povzroča 
okolje ali organizacija sama (Filej 2009, 3). Pri tem je pomemben vsak posameznik v 
organizaciji, prav tako tudi glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnovarstvenih 
zavodov, ki lahko s spremembo lastnega razmišljanja in hotenja pripomorejo k 
uspešnosti sprememb. Raziskava je pokazala, da je v sistemu managementa glavnih 
medicinskih sester v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih še veliko 
pomanjkljivosti – izobrazbena struktura, priprave na zasedbo delovnega mesta, 
kompetence glavnih medicinskih sester, izvajanje managementskih funkcij. Za uspešno 
izvajanje organizacijskih sprememb je treba predvsem spremeniti razmišljanje glavnih 
medicinskih sester. 

Lloyd Storfjell, Omoike in Ohlson (2008, 245) pa so pri raziskavi delovnega poteka 
aktivnosti medicinskih sester razdelili na aktivnosti pri zdravstveni negi pacienta 
(ocena, poučevanje in obravnava pacienta ter psihosocialna pomoč) ter pomožne 
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aktivnosti (koordiniranje aktivnosti in urejanje klinične dokumentacije). Rezultati so 
pokazali, da medicinske sestre porabijo 44 % svojega časa za zdravstveno nego pacienta 
ter 56 % za pomožne aktivnosti (Maze 2008, 28). Medicinske sestre so ocenile, da je kar 
36 % delovnega časa zgubljenega po nepotrebnem, s tem da je največja izguba pri 
pomožnih aktivnostih (iskanje delujoče opreme, pripomočkov, zdravil, čakanje na 
pomožno osebje in transport, premalo računalnikov …).  

Za učinkovitost zdravstvene nege je torej potrebna sprememba v organizacijski 
strukturi, v poteku dela, izobraženosti medicinskih sester, ustreznem vodenju, prenosu 
informacij (Maze 2008, 108). Potrebni so sistemski pristop, sodelovanje med poklicnimi 
skupinami ter priznanje pomena avtonomne zdravstvene nege To je osnova za 
spremembo procesov zdravstvene nege in celovite zdravstvene obravnave s pomočjo 
stalnih izboljšav. Ko bodo medicinske sestre imele več časa za aktivnosti, ki prispevajo 
k dodani vrednosti zdravstvene nege za pacienta, je mogoče izpolniti pogoje za večjo 
učinkovitost in pričakovati izboljšanje izidov zdravstvene nege. Ve se, da je za 
zmanjšanje števila padcev ali števila razjed zaradi pritiska treba pravočasno predvideti 
in odstraniti vse dejavnike, ki vplivajo na nastanek. To pa je mogoče storiti le, če si ob 
pacientu, si motiviran, da slediš organizacijskim ciljem in imaš potrebne kompetence. 
Izboljšani izidi zdravstvene nege se potem kažejo v večjem zadovoljstvu pacientov in 
zaposlenih ter seveda v boljših finančnih rezultatih bolnišnice, ker odpadejo visoki 
stroški, povezani z daljšo ležalno dobo, večjo porabo materiala in človeških virov. 

Stanje v poklicu zdravstveni tehnik se v Sloveniji izboljšuje (Gartnar 2009, 39). 
Počasi se izboljšujejo razmere za delo, nekoliko raste tudi spoštovanje do predstavnikov 
tega poklica. Vse bolj dostopno je tudi formalno izobraževanje, ki je pogoj za 
opravljanje poklica zdravstveni tehnik. Stanje še zdaleč ni rožnato, veliko bo še treba 
postoriti, da bo vsaj dobro. Posebno vprašanje je tudi nagrajevanje požrtvovalnega dela, 
ki ga zdravstveni tehniki vsak dan opravljajo, ker so si ga izbrali zato, ker imajo za to 
srce – pogosto je treba imeti tudi dober želodec. Primerjalna analiza, ki jo je naredila v 
svojem diplomskem delu na podlagi podatkov Kliničnega centra v Ljubljani kaže, da je 
od leta 1994 do 2007 prišlo do velikih oziroma pomembnih sprememb in nekatere 
navaja: 

− število bolnikov se je povečalo za okrog 3 %, število zaposlenih za 7 %; 
− število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je povečalo za 55 %; 
− število bolnikov na eno medicinsko sestro in zdravstvenega tehnika se je 

znižalo od 37 na 25 bolnikov ali za 33 %;  
− povečalo se je število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na enega 

zdravnika (za 8 %); 
− delež medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je med vsemi zaposlenimi 

povzpel od 37,6 % krepko čez polovico (na 54,6 %) ali za 17,0 odstotnih točk. 
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2.7.2 Vpliv ustrezne organizacijske kulture na zdravstveno nego 

Znanje postaja v postindustrijski družbi ključni dejavnik uspeha, kar velja tudi za 
zdravstvene organizacije in zdravstveno nego To potrjujejo tudi medicinske sestre v 
naši raziskavi (Maze 2008, 100). Medicinske sestre bo treba izobraziti tudi za področje 
organizacije in managementa, da bodo znale pravilno voditi in organizirati delo, Skela 
Savič (2008, 7) pa poudarja, da je programe usposabljanja vodij v zdravstvu treba 
pripravljati skupaj za zdravnike, medicinske sestre, managerje in člane uprave 
zdravstvene ustanove. Le takšen timski pristop okrepi medsebojno povezanost in 
odvisnost ter poveča razumevanje vodij med seboj. Razumevanje vodij pa vodi v 
povezanost vseh zaposlenih in boljše delovne rezultate. 

Vse dosedanje raziskave (Lobnikar 2008a, 15) na področju upravljanja 
organizacijske kulture so dokazale, da morajo vodje za uspešno upravljanje organizacij 
upoštevati in upravljati organizacijsko kulturo. Slednje vsekakor velja tudi za bolnišnice 
in zdravstveno nego. Zato je pomembno, da poslovodstvo najprej zelo natančno ve, 
kakšne so značilnosti organizacijske kulture v bolnišnici, potem pa v skladu s 
strateškimi cilji bolnišnice zastavi želeno stanje organizacijske kulture. Slednja namreč 
podpira in omogoča, da lahko bolnišnica uspešno doseže strateške cilje. Se je pa treba 
pri tem zavedati, da organizacijska kultura ne more biti zapovedana, temveč jo je 
mogoče upravljati le v okviru kakovostnih interakcij med zaposlenimi v bolnišnici kot 
tudi v zdravstveni negi.  

Trenutno (Maze 2008, 99) ni mogoče računati, da bi lahko zaposlili zadostno 
število medicinskih sester za potrebe obstoječe organiziranosti. Aktivno bo treba začeti 
spreminjati organiziranja dela. Na oddelkih bo treba narediti posnetek stanja in kritično 
analizo obstoječega sistema delitve dela. Opredeliti bo treba neposredne in posredne 
aktivnosti zdravstvene nege ter na podlagi tega videti, kaj lahko ostane nespremenjeno, 
kaj pa je nujno spremeniti. Človek se navadi enega načina dela in pri njem vztraja, 
čeprav ga to obremenjuje. V bolnišnici je še vedno trdno zasidrana miselnost: »Tako 
smo delali doslej in je bilo dobro, zakaj bi to spreminjali.« Spremembe v poteku dela s 
pomočjo nenehnih izboljšav in vitke proizvodnje bi pokazale hitre učinke. Razsežnost 
sprememb je obsežnejša, če spodbuda ni preveč zapletena: enostavno je boljše 
(MacPhee 2007, 405). V tako kompleksnem sistemu, kot je bolnišnica, imajo že majhne 
spremembe opazen vpliv, saj vplivajo na drugo poklicno skupino ali oddelek, s katerim 
sodelujemo.  

Z delegiranjem določenih nalog bomo dali medicinskim sestram možnost za 
izvajanje celovitih nalog in izražanje lastne kreativnosti, kar bo povratno povečevalo 
njihovo zavzetost za dobro opravljeno delo (Maze 2008, 101). Svetic (2003, 587) pravi, 
da je posledica delegiranja sploščanje hierarhične strukture in zniževanje hierarhičnih 
ravni, kar pomeni obenem tudi hitrejši pretok informacij. Z delegiranjem se širi tudi 
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krog tistih, ki sodelujejo pri odločanju. Za zdravstveno nego kot največjo poklicno 
skupino v bolnišnici je to zelo pomembno, saj s tem izpolnjuje pogoje za učinkovito 
delo. V zadnjih letih je v Sloveniji veliko pomanjkanje zdravnikov, zato se določene 
naloge že delegirajo ustrezno usposobljenim medicinskim sestram, ta trend se bo po 
napovedih še povečeval. Torej bo moral biti obseg znanja medicinskih sester še večji. 

Rezultati so pokazali, da zdravstvena nega v bolnišnici ni samostojno strokovno 
področje (Maze 2008, 101). Prav tako ni ustrezna njena umestitev v sedanjo 
organizacijo bolnišnice. Trditev, da so strokovne usmeritve jasne, je ocenjena s 
povprečno vrednostjo 3,36, iz česar izhaja potreba po oblikovanju jasne vizije razvoja, 
poslanstva in ciljev področja zdravstvene nege. Medicinske sestre stanje organiziranosti 
zdravstvene nege na oddelku ocenjujejo boljše kot na ravni bolnišnice. S tem se še 
enkrat potrdi potreba po uvedbi modela skupnega vodenja, da bo prispevek zdravstvene 
nege razviden pri doseganju ciljev na ravni bolnišnice. Potrebna bo tudi prenova 
procesov, ki bo omogočila boljše sodelovanje z drugimi službami. V bolnišnici bo treba 
opredeliti pristojnosti in odgovornosti zaposlenih z opisi delovnih mest, 
organizacijskimi navodili, pravili, kliničnimi potmi in negovalnimi standardi. Tako 
klinične poti kot negovalni standardi pa obenem omogočajo uvajanje ter usposabljanje 
medicinskih sester in merjenje izidov. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo 
medicinske sestre pomanjkljiv dostop do informacij in premalo časa za kakovostno 
opravljanje dela. Pri delu izkoristijo svoje znanje in ga posredujejo sodelavcem. Po 
njihovi oceni bi k večji učinkovitosti največ pripomogla znanja stroke, komunikacije in 
medsebojnih odnosov, nekoliko manj pa tista s področja organizacije in managementa. 
Za izboljšanje učinkovitosti in organizacije dela so premalo nagrajene in pohvaljene. 
Nadalje so ocenile, da je sodelovanje na delovnem mestu dokaj dobro, ter da jim okolje 
omogoča učinkovito opravljanje dela. Položaj zdravstvene nege v bolnišnici ocenjujejo 
slabše kot na oddelku. Popolnoma soglašajo s tem, da mora biti zdravstvena nega 
samostojna, in da je treba opredeliti pristojnosti in odgovornosti vseh, ki delujejo v 
procesu zdravstvene obravnave. Po njihovem mnenju so organizacijska navodila, 
klinične poti ter negovalni standardi tisti dejavniki, ki bi pripomogli k večji 
učinkovitosti zdravstvene nege.  

2.7.3 Slabosti (ne)ustrezne organizacijske kulture v zdravstveni negi 

V zapletenem in občutljivem sistemu zdravstvenega varstva je pomembno 
usklajeno delovanje posameznih delov tega sistema (Klemenc 2007, 55). Zlasti 
pomemben je človeški dejavnik, kajti tu ljudje delajo za ljudi, ki so bolj kot drugi 
uporabniki, stranke, klienti, naročniki (npr. v bankah, trgovinah, državnih uradih) 
občutljivi, ranljivi, tudi kritični ali nemočni. Zdravstveni delavci delujejo v 
zdravstvenih, negovalnih in drugih timih. Ob tem se tako pri uporabnikih kot pri 
izvajalcih pojavlja vprašanje, kako in koliko je zadovoljstvo posameznika povezano z 
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oprijemljivim, materialnim, ekonomskim, koliko z etničnim, moralnim, kajti v 
zdravstvu ne gre le za izdelke, storitve, izide zdravljenja, bolj ali manj kakovostne, gre 
tudi za medosebne odnose tistih, ki dajejo, do tistih, ki prejemajo in obratno. Ob tem ne 
moremo mimo medpoklicnih odnosov, ki prav tako kot stroka oz. organizacija vplivajo 
na kakovostno, učinkovito in varno zdravstveno obravnavo. 

Temeljna značilnost odnosov med zdravstvenimi delavci je njihova hierarhičnost. 
Ta temelji na različni strokovni usposobljenosti in predpostavlja njihovo usklajeno 
sodelovanje na osnovi nadzora in odgovornosti (Klemenc 2007, 76). Gre za odnos 
povezanosti članov določene celote na način, da so nižji podrejeni višjim. Struktura 
hierarhične organizacije je običajno piramidna, ker je podrejenih praviloma več kot 
nadrejenih. Poklicni skupini medicinskih sester in zdravnikov sta najštevilčnejša poklica 
v zdravstvu, ki najbolj pogosto delata skupaj. Obenem pa je med njima dosti večja 
socialna razdalja, kot je pri drugih poklicih med delavci s fakultetno in visoko oz. višjo 
in srednjo izobrazbo. Zlasti je nesorazmerno nizek položaj višjih (danes diplomiranih) 
medicinskih sester v odnosu do zdravnika. Višja kvalifikacija, ki je dostopna 
medicinskim sestram z izobraževanjem na univerzitetni stopnji, povezana s t.i. timskim 
pristopom, daje možnosti za medsebojno odvisno in povezovalno delo, opredeljeno kot 
kolegialnost. Da le-ta v interdisciplinarnih timih vpliva na izid zdravljena, je bilo 
potrjeno v več raziskavah, med drugim so se dobri kolegialni odnosi odrazili v 
izboljšanih izidih zdravljenja. Klub kliničnim dokazom o uspešnosti tega pristopa se 
vloga medicinske sestre ni bistvo povečala. Čeprav je timski pristop splošno sprejet 
način obravnave bolnika, pa so o vlogi medicinske sestre v timu mnenja deljena. 
Medicina vidi vlogo medicinske sestre v hierarhičnem modelu kot pomočnico pod 
nadzorstvom zdravnika, ki je vodja tima. Medicinske sestre pa poudarjajo, da je 
zdravstvena nega nekaj drugega kot medicina in se zavzemajo za zdravstvene time z 
decentralizirano avtoriteto in prožnim vodenjem. Zdravniki utemeljujejo svoje 
nasprotovanje kolegianosti z medicinskimi sestrami z opozorili na kakovost zdravljenja, 
avtoriteto in odgovornost. Zdravstveni tim, trdijo, mora imeti posameznika, ki je 
zakonsko in klinično odgovoren za zdravljenje bolnika, in bi, po njihovem, kakovost 
lahko padla, če bi medicinske sestre delale samostojno. Medicinske sestre pa po drugi 
strani poudarjajo, da ne zahtevajo odgovornosti za zdravljenje, temveč za zdravstveno 
nego; medicina se je zgodovinsko bolj usmerila v bolezen v biofizičnem smislu, 
zdravstvena nega pa se ukvarja z bolnikom, njegovim subjektivnim počutjem in 
praktičnimi težavami. 
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3 ZADOVOLJSTVO Z DELOM IN DELOVNIMI RAZMERAMI 

V delovnem okolju povprečen človek preživi približno tretjino svojega časa. Saša 
Mrak v intervjuju za Podjetnik (Gjura 2009) pravi, da se ta delež se vedno bolj 
povečuje, zato je bistvenega pomena, da z zadovoljstvom in veseljem opravlja svoje 
delo in s tem pripomore k uspešnosti podjetja. Težko je natančno opredeliti, kaj je 
najpomembnejše za zadovoljstvo zaposlenih, saj vsak posameznik in vsako podjetje 
deluje na svojevrsten način in se predvsem razlikuje glede na dejavnost, ki jo opravlja. 
V proizvodnem obratu na primer ne veljajo enaki motivatorji kot v informacijski 
dejavnosti. Poleg tega so mnenja tudi med strokovnjaki različna. Največkrat se trdi, da 
zadovoljni zaposleni naredijo podjetje uspešnejše. Obstajajo pa tudi številne raziskave, 
ki kažejo na obratno pot – da šele poslovni uspeh podjetja vodi do dobre klime v njem. 
V Sloveniji vsako leto poteka projekt Zlata nit, kjer izbirajo najboljše delodajalce in ob 
tem ugotavljajo, kaj imajo najboljši skupnega. Na podlagi analiz so ugotovili, da na 
zadovoljstvo zaposlenih vsekakor vplivajo tudi finančni rezultati podjetja. Nespametno 
bi bilo trditi, da se lahko brez dobrih finančnih rezultatov dosežeta večja zavzetost in 
zadovoljstvo zaposlenih.  

Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami je eden od osrednjih pojmov tako 
raziskovalcev procesov v organizaciji kot managerjev, ki morajo vsak dan izpolnjevati 
pogoje za uspešno in učinkovito delovanje organizacije. Na zadovoljstvo z delom in 
delovnimi razmerami vplivajo raznoliki dejavniki, ki jih je opisal tudi Svetlik (2002, 
176). Avtor povzema šest vsebinskih sklopov, ki bi jih morali upoštevati managerji, če 
želijo izpolniti pogoje za visoko stopnjo zadovoljstva z delom. Ti dejavniki so:  

1. vsebina dela: gre za tako oblikovano oziroma organizirano delo, pri katerem 
zaposleni lahko uporabljajo pridobljena znanja, veščine in razvijajo različne 
zmožnosti, kjer imajo možnost nadaljnjega učenja in strokovne rasti, delo pa 
mora biti oblikovano tako, da ni dolgočasno in enolično;  

2. samostojnost pri delu: gre za možnost odločanja oz. soodločanja o tem, kaj in 
kako bo zaposleni delal, možnost njegovega vpliva na razporejanje delovnega 
časa ter za vključenost v odločanje o skupnih vprašanjih dela in organizacije;  

3. plača, dodatki in ugodnosti: pomembno je, da zaposleni dobro poznajo plačni 
sistem, in da so plača ter nagrade povezani z doseganjem delovne uspešnosti; 
zaposleni morajo verjeti, da je njihova plača odvisna od dobro opravljenega 
dela;  

4. vodenje in organizacija dela: pri vodenju je poleg načrtovanja dela izredno 
pomemben tudi način kontrole oz. nadzora; slednji mora biti namenjen dajanju 
povratnih informacij zaposlenim o kakovosti opravljenega dela ter vsebovati 
napotila za izboljšanje delovnega procesa. V ta vsebinski sklop uvrščamo tudi 
dajanje priznanj in pohval ter izrekanje pripomb in graj, pomembna je hkratna 
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usmerjenost vodij k ljudem in v delovne naloge, v ta okvir pa prištevamo tudi 
skrb za nemoten potek dela;  

5. odnosi pri delu: na pomen odnosov pri delu smo opozorili že v prejšnji točki, 
dodamo pa lahko, da k večjemu zadovoljstvu z delom prispevajo dobro 
delovno vzdušje, uspešno reševanje sporov ter sproščena komunikacija med 
sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi;  

6. delovne razmere: gre za nalogo managerjev, da zagotovijo čim manjše telesne 
napore zaposlenih, ter da so zagotovljeni ukrepi za varovanje pred poškodbami 
in obolenji.  

Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in učinkoviti, če so 
zadovoljni. Zagotovo lahko trdimo, da je zadovoljstvo za posameznika na delovnem 
mestu največ, kar si lahko želi ter pogoj za doseganje ciljev, ki so mu zadani. Trdimo pa 
lahko, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko želi vodja oz. organizacija in zato 
je lahko organizacija resnično učinkovita in uspešna. Vzrok je namreč v tem, da je 
organizacija močna le toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej, človeški kapital 
pa bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič 
2008, 4). 

Rezultati mnogih študij dokazujejo (Černelič Bizjak 2008, 199) povezavo med 
zadovoljstvom z delom in zdravjem. Študije tudi ugotavljajo, da je zadovoljstvo z delom 
povezano z zadovoljstvom z življenjem. Ta povezava je recipročna; ljudje, ki so 
zadovoljni s svojim življenjem, so nagnjeni k temu, da so bolj zadovoljni s svojim 
delom, in ljudje, ki so zadovoljni s svojim delom, so bolj zadovoljni s svojim 
življenjem. Trenutna družbena situacija specifično vpliva na javnost, ki je upravičeno 
zaskrbljena, da slabše delovne razmere in izraženo zmanjšano zadovoljstvo z delom 
lahko vplivata na zdravje zaposlenih. 

Ni še dolgo od tega, ko je bilo zadovoljstvo z delom obravnavano kot sinonim za 
delovno motivacijo (povzeto po Černelič Bizjak 2008, 201). Strokovne definicije so 
različne. Locke (1976, 349) je med prvimi definiral zadovoljstvo pri delu kot efektivni 
odgovor na oceno svojega dela in izkušnje, ki so povezane z delom. Predvideval je, da 
se ljudje usmerjajo na lastne potrebe in vrednote, ko ocenjujejo zadovoljstvo z delom. 
Na podlagi tega je sklepal, da bodo ljudje zadovoljni s svojim delom, če jim bo delo 
nudilo oziroma omogočilo tisto, kar si želijo ali cenijo. Blum in Naylor (1968) gledata 
na delovno zadovoljstvo kot na rezultanto različnih človekovih stališč do lastnega dela, 
do dejavnikov, ki so z njimi povezani, in do življenja nasploh. Prva sta opozorila na to, 
da izraz »odnos zaposlenih do dela«, »delovno zadovoljstvo« in »industrijska morala« 
niso sinonimi. Iz te definicije že lahko razberemo, da se stališča do dela (angl. job 
attitude) nanašajo na občutke, ki jih ima delavec ob svojem delu, in njegovo 
pripravljenost, da se tako ali drugače odziva na posebne dejavnike, ki so povezani z 
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delom, delovno zadovoljstvo pa je rezultanta teh različnih stališč. Tako določeno 
delovno stališče do dela prispeva k delovnemu zadovoljstvu, saj je zadovoljstvo odsev 
številnih stališč. Zadovoljstvo je tudi ena od komponent modela instrumentalne teorije 
motivacije Lawlerja (1994), ki izhaja iz paradigme kognitivne izbire. Delovno 
zadovoljstvo izvira iz doseganja vrednosti in nagrad, ki so povezane s posameznikovimi 
potrebami. Če bo nagrada, ki jo dobi posameznik za svoje delo, ustrezala 
pričakovanjem, ki izvirajo iz njegovih potreb, bo posameznik temu ustrezno zadovoljen. 
Če nagrada odstopa od pričakovanj, bo posameznik bolj ali manj nezadovoljen. 
Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo vpliva na to, kako bo posameznik zaznal valenco 
nagrad, in s tem na motivatorje v prihodnje. Nekateri avtorji opozarjajo na dejstvo, da 
zadovoljstvo in nezadovoljstvo nista ena razsežnost, pač pa dve neodvisni s skupno 
izhodiščno točko. Prvi je na to opozoril že Herzberg (v Herzberg, Mausner in 
Snyderman 1959) s svojo dvofaktorsko teorijo. Ugotovil je, da je v delovni situaciji 
koristno razlikovati dve vrsti dejavnikov: motivatorje, ki so povezani z zadovoljstvom, 
in higienike, ki so povezani predvsem z nezadovoljstvom. Neodvistnost dokazuje s tem, 
da ima vsaka svoje vzajemno neodvisne vzroke in učinke. Pomembno pri tem je vedeti, 
da so ukrepi za zmanjševanje nezadovoljstva povsem druge narave (ekstrinzični,7 ki 
niso neposredno vezani z delom: plača, delovni pogoji, organizacijska pravila idr.) kot 
pa ukrepi za povečevanje zadovoljstva (intrizični, povezani z delom: odgovornost, 
dosežek, napredovanje itd.). 

Herzberg (ibid.) je spraševal računovodske delavce in inženirje, kateri dogodki pri 
njihovem delu so jim povzročili največje zadovoljstvo oziroma največje nezadovoljstvo. 
Izkazalo se je, da so največje zadovoljstvo povzročili tako imenovani notranji dejavniki, 
ki delu dajejo vrednost že sami po sebi. To so predvsem: 

− delovni dosežki, 
− priznanje za opravljeno delo, 
− delo samo po sebi, 
− odgovornost pri delu, 
− napredovanje pri delu oziroma v organizaciji in osebna rast. 
                                                 
7 Pri notranji motivaciji je vključena nagrada, ki je notranje kontrolirana, kar pomeni, da 

oseba sebe motivira tako, da se nagradi za izvajanje neke dejavnosti. Medtem ko je pri zunanji 
motivaciji dejavnost kontrolirana s strani zunanjih virov, pomeni torej, da nagrada prihaja od 
zunaj. Intrinzična in ekstrinzična motivacija pa se ne ločita po izvoru nagrade, temveč po tem, 
da je pri intrinzični motivaciji dejavnost cilj sama po sebi, nasprotno pa pri ekstrinzični 
motivaciji dejavnost predstavlja sredstvo za doseganje cilja. Ko govorimo o intrinzični 
motivaciji, dejansko govorimo o motivaciji, ki izhaja iz lastnih notranjih impulzov in ni 
povezana z nagrado. Posledica intrinzične motivacije je zabava ob izvajanju neke dejavnosti in 
ob rezultatih, ki jih oseba pri tem doseže. Ekstrinzična motivacija pa je pridobljena od zunaj, ko 
motivacija izhaja preko zunanjih impulzov, z namenom doseči nek cilj, npr. višje plačilo, zmago 
na tekmovanju … ali pa se nečemu izogniti, npr. kazni. 
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Največje nezadovoljstvo pa je povzročila odsotnost tako imenovanih zunanjih 
dejavnikov: 

− ustrezne politike in upravljanja v organizaciji, 
− ustreznega vodenja, 
− dobrih odnosov z nadrejenim, 
− dobrih delovnih razmer, 
− ustrezne plače in 
− dobrih odnosov s sodelavci. 

Na podlagi teh ugotovitev je Herzberg sklepal, da eni dejavniki predvsem 
motivirajo, drugi pa vzdržujejo normalno raven zadovoljstva (Možina 2005). Odsotnost 
prvih ne povzroča nezadovoljstva, prisotnost drugih pa ne povečuje zadovoljstva nad 
normalno raven. Prve je imenoval motivatorje, druge pa higienike. Če z ustreznim obli-
kovanjem dela in organizacije uspemo vnesti v delovno okolje motivatorje, bodo 
delavci zadovoljni; če pa uspemo vnesti v delovno okolje higienike, bomo preprečili 
nezadovoljstvo. 

Vprašanje, ki se nam zastavlja je, katere lastnosti dela ljudje uvrščajo kot 
pomembne, da prispevajo k njihovi sreči in zadovoljstvu na delovnem mestu in kako 
osebnost vpliva na to, kaj je za nekoga pomembno? In kaj sploh je zadovoljstvo z delom 
in kaj ga določa (Černelič Bizjak 2008, 201)? 

Kaj prispeva k temu, da zaposleni so ali niso zadovoljni s svojim (Musek Lešnik 
2006b) delovnim mestom in delom? In k temu, da zadovoljstvo izražajo v stikih s 
potrošniki in jim s tem posredujejo pozitivno informacijo o podjetju, ki lahko vpliva na 
njihove izkušnje in oblikovanje zadovoljstva? Včasih so zadovoljstvo obravnavali kot 
enodimenzionalen pojav na lestvici, ki jo na eni strani opredeljuje popolno zadovoljstvo 
in na drugi popolno nezadovoljstvo. S tega vidika naj bi bili zaposleni bodisi bolj bodisi 
manj zadovoljni z delom. To zadovoljstvo naj bi bil nekak celosten občutek, vsota 
stopenj zadovoljstva s posameznimi vidiki življenja in dela v podjetju, ki potem določa 
vsebino odzivov zaposlenih na različne dogodke in okoliščine. 

Če opredelimo organizacijsko vedenje (obnašanje), ugotovimo, da gre za 
interdisciplinarno področje, ki se ukvarja s proučevanjem človeških odnosov, vedenja in 
uspešnosti v organizacijah. Črpa iz več disciplin (po Dimovski in Penger 2008, 109), 
vključno s psihologijo, sociologijo, kulturno antropologijo, industrijskim inženiringom, 
ekonomijo, etiko in svetovanjem kot tudi iz managementa. Ti principi in koncepti so 
pomembni za managerje, saj so v vsaki organizaciji v končni fazi ljudje tisti, ki se 
odločajo in kontrolirajo, kako bo organizacija dobila in porabila resurse. Ti ljudje lahko 
podpirajo drug drugega, sodelujejo, tekmujejo med seboj ali si preprosto mečejo polena 
pod noge. Njihova prepričanja in občutenja o sebi, sodelavcih in organizaciji določajo, 
kaj delajo in kako dobro to počnejo. Ljudje lahko zavedejo organizacijo stran od njene 
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strategije s tem, da se ukvarjajo s konflikti, lahko pa združijo različne talente in vidike, 
da bi dosegli kot skupina veliko več, kot bi lahko kot posamezniki dosegli kjerkoli. 
Nekateri zaposleni se spopadajo s problemi v pričakovanju, da bodo skupaj s sodelavci 
uspeli pri njihovem reševanju, ostali podležejo pritisku in jih zgrabi panika. Te različne 
vrste obnašanj odražajo različne pristope do dela. Naravnanost posameznika vključuje 
naslednje komponente: (1) kognitivno (spoznavno) področje, (2) afektivno (čustveno) 
področje in (3) vedenje, torej kar vpliva na osebo, da se bo obnašala na določen način. 
Gre za to, da se oseba s pristopom »Rad/a imam svoje delo, ker je zabavno in zanimivo« 
loteva problemov na delovnem mestu pozitivno. Oseba s pristopom »Sovražim svoje 
delo« pa najverjetneje ne kaže dosti entuziazma ali želje po reševanju problemov. 
Managerje najbolj zanimajo pristopi, povezani z delom (zlasti tisti, ki vplivajo na to, 
kako uspešni so zaposleni). Da bi učinkovito vodili zaposlene, uporabljajo pristopa, ki 
vplivata na boljšo uspešnost (1) zadovoljstvo z delom in (2) pripadnost organizaciji. 

Zadovoljstvo z delom. Zaposleni imajo pozitiven pristop k delu takrat, ko delo, ki ga 
opravljajo, ustreza njihovim potrebam in interesom, ko so delovni pogoji in nagrade 
(recimo plačilo) zadovoljivi, in ko so jim všeč njihovi sodelavci. Zadovoljstvo z delom 
vpliva na boljše delovne učinke. 

Pripadnost organizaciji predstavlja zavezanost, lojalnost in močno vključenost v 
organizacijo. Zaposleni z visoko stopnjo pripadnosti organizaciji zelo verjetno reče 
»mi«, ko govori o organizaciji. Takšna oseba poskuša prispevati k uspehom 
organizacije in želi v njej ostati. 

3.1 Zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi 

Zakaj ljudje sploh delajo, kakšni so njihovi motivi za naprezanje, porabo energije in 
prenašanje naporov? Pobuda za delo je želja po zadovoljenju potreb (po Česen 2003, 
143). Te pa so različne, odvisno od posameznika. Vsak človek mora najprej zadovoljiti 
osnovne potrebe po stanovanju, hrani, obleki, nujnem zdravstvenem varstvu in šolanju. 
Nato pa se mu porajajo tudi mnoge in zelo različne sekundarne potrebe, kot so: uspeh 
pri delu, pripadnost delovni organizaciji, samouresničitev, kakovost prostega časa, 
zadovoljitev individualnih navad in razvad ipd. Višina nagrade (plače, osebnega 
dohodka) za opravljeno delo v organizaciji naj bi zadostovala za pokrivanje potreb in 
pričakovanje večine delavcev. Prepričanje o »poštenem in pravičnem« nagrajevanju je 
pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih in pripravljenosti na požrtvovalno 
opravljanje nalog organizacije. Nezadovoljstvo s plačami pa ni vselej posledica 
prenizkih plač. Te so naposled z vidika ocenjevanja lastnega delovnega prispevka 
posameznega delavca tako ali drugače vedno prenizke. Predvsem prevelike ali slabo 
utemeljene razlike med plačami zaposlenih povzročajo med njimi nezadovoljstvo in 
ustvarjajo podlago za interesne spore v zavodu. Ti pa lahko resno hromijo delovanje 
zavoda. 
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Vendar dejanske nagrade za delo niso odvisne le od objektivnih razvojnih 
dejavnikov. Konkretne plače so odvisne tudi od moči posameznih poklicev, ki so 
sposobni v konkurenci z drugimi zase iztržiti nekaj več. Zato so merila za ustrezne, 
poštene, pravične ipd. plače (po Česen 2003, 145) zelo različna ali pa jih sploh ni. Vse 
družbe priznavajo zelo visoko družbeno vrednost zdravnikovega dela, iz česar črpajo 
zdravniki tudi veliko družbeno moč. Plače zdravnikov so v svetu med najvišjimi in 
praviloma močno presegajo plače delavcev na drugih področjih, ki imajo primerljivo 
izobrazbo in usposobljenost. V razvitih državah dosegajo plače zdravnikov tri do 
petkratno povprečje plač v državi.  

Bližina medicinske sestre in oddaljenost zdravnikov od bolnika sta tipični za 
družbene odnose v bolnišnici, kjer je višina statusa premo sorazmerna z oddaljenostjo 
od bolnikov (MedenoSrce 2004). Pomanjkljivo komuniciranje vpliva na rezultate 
zdravljenja. Ti dve poklicni skupini ne opažata enako druga druge. Medicinske sestre so 
kot etični problem pogosto navajale konflikte z zdravniki, zdravniki pa skoraj nikoli 
niso omenjali konfliktov z medicinskimi sestrami. Rezultati tujih preiskav o 
značilnostih zdravstvenih delavcev kažejo močne trende osamosvajanja pri prej 
podrejenih poklicnih skupinah predvsem v smislu pridobivanja večje funkcionalne 
avtonomije, pa tudi zmanjševanja hierarhije in povečevanja kolegialnosti. Posledica 
avtonomije pri delu sta tudi večja motiviranost in angažiranost, tako da sta tudi ti dve 
spremenljivki lahko kazalca samostojnosti. Medicinske sestre imajo občasno možnost 
za specializacijo na nekaterih področjih, sicer pa le napredovanje do oddelčne ali glavne 
sestre. Ob delu pridobijo veliko znanja, pa tudi skozi strokovno izpopolnjevanje v 
okviru delovne organizacije ali poklicnega društva, vendar to znanje ni formalno 
priznano, zato tudi ni zunanjega motivatorja za poglobljeno ukvarjanje s stroko in 
bolniki tako kot pri zdravnikih. Kontrolo so omenjali le zdravniki, saj medicinske sestre 
v zdravstvenem sistemu vidijo kot podrejeno delovno silo, ki jo je treba k delu bolj ali 
manj prisiliti. Ko govorimo o nadaljnjem razvoju zdravstvene nege, moramo opozoriti 
na nekatera protislovja razvojnih procesov na tem področju. Po eni strani gre za procese 
profesionalizacije, to se pravi prizadevanja, da bi zdravstvena nega pridobila značilnosti 
samostojnega poklica (funkcionalna avtonomija, sistematična teorija, monopol nad 
določeno dejavnostjo). Po drugi strani gre za procese povezovanj z življenjskim 
okoljem, za odpiranje in demonopolizacijo poklicnega področja. Ta dva procesa sta 
lahko in tudi pogosto sta protislovna. Raziskave kažejo, da ima višanje izobrazbe pri 
sestrah dvojne posledice:  

− izobrazba razvije več samostojnosti, emocionalne stabilnosti in kompetence, 
kar izboljša položaj sestre v medicinski hierarhiji;  
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− sestre se čedalje bolj odmikajo od bolnika v organizacijsko, pedagoško, 
raziskovalno in vodstveno delo ter ga prepuščajo delavcem z nižjo 
kvalifikacijo. 

3.2 Povezanost med zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi in njihovo 
učinkovitostjo  

Na svetu je okoli pet milijonov medicinskih sester, od tega jih ima skoraj milijon 
akademske naslove (Gedrih 2007, 11). Če nekaj sto tisoč ljudi sistematično raziskuje 
določene pojave in to objavlja, obstaja neka zaloga znanja o tem, kako lahko taki ukrepi 
izboljšajo počutje in prispevajo k zdravju. Odkar so v ZDA ugotovili neposredno zvezo 
med kakovostjo zdravstvene nege in izidom zdravljenja, diplomiranim medicinskim 
sestram zvišujejo plače. Bolnišnice medicinskih sester brez visoke šole skoraj ne 
zaposlujejo več. 

Zadovoljstvo zaposlenih ni tisto, kar razglaša zavod – bolnišnica, temveč tisto, kar 
je v skladu s pričakovanji zaposlenih (Bitenc in Cimerman 2008, 53). Pričakovanja 
zaposlenih pa bomo lahko izpolnjevali, če jih bomo poznali. Kakovost je vektor z več 
elementi, ki nam pomaga zadovoljiti ali preseči zadovoljstvo zaposlenih. Prvi pristop je 
evolucijska sprememba ali proces stalnih izboljšav. Vsak delavec v ustanovi mora 
razmišljati o tem, kako bo izboljšal svoje delo. Gre za obvezo vsakega zaposlenega, da 
bo delal boljše. Stalne izboljšave so vrednote kulture organizacije. Pomemben kazalnik 
uspešnosti bolnišnice je zadovoljstvo zaposlenih. Je orodje, ki pomaga vodstvu 
prepoznati priložnosti za izboljševanje pogojev dela in zadovoljstva zaposlenih, hkrati 
pa predstavlja priložnost zaposlenim, da izrazijo svoje resnično mnenje in tako 
prispevajo k naporom za izboljšave. 

Učinkovitost vodenja v bolnišnici po Maze (2008, 41) je odvisna od načrtovanja in 
oblikovanja službe zdravstvene nege na osnovi poslanstva, kar se odraža v strategiji in 
operativnem načrtovanju storitev ter razporejanja virov. Vodenje pomeni usmerjanje 
zaposlenih v zdravstveni negi, racionalno razporejanje kadra ter urejanje in usklajevanje 
delovanja podpornih služb. Vodenje je proces, pri katerem vodja predstavi načrte, 
pričakovanja in prioritete ter pokaže, kako obvladovati proces izboljševanja zdravstvene 
oskrbe (Bohinc in Gradišar 2003a, 910). Vodja ne izvaja neposredne zdravstvene nege, 
njegova naloga je oblikovanje okolja, v katerem dobri ljudje izvajajo dobro zdravstveno 
nego. 

Glavne medicinske sestre oddelkov (Maze 2008, 41), ki se čutijo v svoji vlogi 
vodje učinkovite, imajo večji dostop do moči tako zase kot za zaposlene. Scott idr. 
(2003 v Skela Savič 2008, 16) govorijo o nujnosti integracije obeh modelov vodenja, saj 
mora biti materialno spodbujanje zaposlenih k bolniku usmerjeni obravnavi podprto s 
spremembo dojemanja in vedenja v odnosu do k bolniku naravnane obravnave, kar vodi 
v dejanske strukturne spremembe organizacije dela in procesov v bolnišnici. 
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Keohane idr. (2008, 25) so v raziskavi dela medicinskih sester ugotovili, da 
medicinske sestre porabijo 27 % časa za aktivnosti, povezane z zdravili, 23 % za 
komunikacijo, za negovalne intervencije 15 %, za papirnato dokumentiranje 10 %, 
uporabo računalnika 8 %, ostalo še za druge aktivnosti. Ker medicinske sestre porabijo 
veliko časa za aktivnosti, povezane z medikamentozno zdravljenje, in ker je to 
povezano z visokim tveganjem, dajeta razvoj in tehnologija nove priložnosti za tekoč 
potek procesa in povečanje delovne učinkovitosti8 (Maze 2008, 5). 

Thomas in Herrin (2008, 64) navajata, da je bilo v letu 2006 med 10 najboljših 
ameriških bolnišnic uvrščeno kar osem Magnet bolnišnic (povzeto po Maze 2008, 61). 
Že 25 let so prepoznane kot zlati standard za prakso zdravstvene nege (Ulrich et al. 
2007, 212). Magnet identifikacija je najvišja stopnja priznanja, ki jo lahko podeli 
Ameriško združenje medicinskih sester izvajalcem storitev v zdravstveni negi. 
Poimenovanje izhaja iz ugotovitve, da te bolnišnice delujejo »kot magnet« za stroko 
zdravstvene nege, privlačijo in tudi obdržijo dobro usposobljene medicinske sestre in 
zaradi tega neprestano izvajajo kakovostno zdravstveno nego. Medicinske sestre 
poročajo o večji stopnji zadovoljstva pri delu, manj izgorevanja, manj vbodov z iglami, 
več avtonomije in kontrole nad lastno prakso (Ulrich et al. 2007, 212) ter zmanjšanju 
odsotnosti z dela, kar se izraža na finančnem področju. Pri pacientih je ugotovljena nižja 
smrtnost in večje skupno zadovoljstvo z zdravljenjem. 

Dosedanji Magnet program je bil osredotočen le na strukturo in proces, vendar se 
prava vrednost organizacijskega uspeha, vključno s kulturo odličnosti in inovativnosti, 
pokaže v izidih te infrastrukture. Oblikovana je bila nova vizija Magnet programa: 
Magnet organizacije služijo kot vir znanja in izkušenj za izvajanje globalne zdravstvene 
nege. To je osnovano na Magnet principih, z neprestanim prizadevanjem za raziskave in 
razvoj. Organizacije usmerjajo spremembe v zdravstvu, stroki zdravstvene nege, oskrbi 
pacientov, družin in družbe (Wolf, Triolo in Reid Ponte 2008, 201).  

Dostop do informacij je pomemben element moči za medicinske sestre v praksi. 
Spence Laschinger, Almost in Tuer-Hodes (2003, 419) navajajo, da medicinske sestre 
pogosto nastopajo v vlogi koordinatorja zdravstvenega tima s sporočanjem pacientovih 
potreb in zdravstvene nege drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, komunicirajo z 
zdravniki in družinami ter napotijo paciente k drugim službam (Maze 2008, 61) Osem 
področij so združili v nov Magnet model, ki ga sestavlja pet konceptov. 

                                                 
8 Intranet omogoča dostop do navodil, postopkov za oddelčne aktivnosti ter podatkov za 

izvajanje na dokazih temelječe zdravstvene nege (Albert in Siedlecki 2008, 93). Tudi v celjski 
bolnišnici smo začeli z aktivnostmi za aplikacijo obrazcev na intranet. Obrazec je takoj 
dostopen in ni treba čakati na nabavo ali fotokopiranje (Maze 2008, 46). 
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Slika 3.1 Management model 

 
Vir: Wolf, Triolo in Reid Ponte 2008, 202.  

3.3 Vpliv zdravstvene nege na zdravstveno storitev 

Burrit in drugi (2007, 559) poročajo, da je uvedba vloge medicinske sestre – 
mentorja pripomogla k varni in kakovostni zdravstveni negi (po Maze 2008, 27). Vloga 
mentorja v modelu je bila vrednotena po smernicah avtorja Donabediana (1972), ki 
pravi, da je struktura najpomembnejši dejavnik za pospeševanje kakovosti. Strukturne 
komponente, kot so na primer število, vrsta osebja in kompetenčne stopnje imajo močan 
vpliv na proces izvajanja zdravstvene nege. Za mentorje so bile izbrane starejše in 
izkušene medicinske sestre, sposobne reflektivnega razmišljanja. Z uvedbo modela se je 
občutno zmanjšalo število padcev pacientov – 20 %, preležanin zaradi pritiska – 38 %, 
reševanje napak zaradi neljubih dogodkov – 47 %, ležalna doba pa se je skrajšala za 
7 % (Burrit idr. 2007, 559). Rezultati potrjujejo kritično razmerje vpliva strukture 
(klinični mentor) in procesa (nadzor in mentorstvo) na izide bolezni pacientov, kar 
dopolnjujejo tudi dokazano izboljšani finančni rezultati.  

Medpoklicno sodelovanje bolj zanima medicinske sestre kot zdravnike (po Maze 
2008, 42). Konflikti z zdravniki so za medicinske sestre pomemben vir stresa, za 
zdravnike pa so ta področja manj pomembna (Ovijač idr. 2007, 1405). Rezultati 
raziskave, ki so jo opravili med zdravniki, medicinskimi sestrami in zdravstvenimi 
tehniki v Sloveniji so pokazali, da zlahka delajo z medicinskimi sestrami tisti, ki zlahka 
delajo z zdravstvenimi tehniki, in v določeni meri tudi tisti, ki zlahka delajo z zdravniki, 
kar kaže na to, da je mogoče dobro medpoklicno sodelovanje. Pokazalo se je, da je 
spoštovanje pomemben element sodelovanja. Ovijač idr. (2007, 1409) povezujejo 
medsebojno spoštovanje s partnerstvom, ki je ena temeljnih vrednot v zdravstvu, saj 
pomeni združevanje moči in znanja vseh zdravstvenih strokovnjakov za doseganje 
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skupnih ciljev. Pri zdravstveni oskrbi pacientov prav tako nastajajo soodvisnosti, saj 
medicinske sestre in zdravniki vedo in znajo vsak nekaj drugega, kar je koristno 
uporabiti v istem procesu. Nepovezanost vodi v entropijo. Mlakar in Mulej (2008, 61) 
pravita, da največkrat manjka medstrokovna ustvarjalnost. Ključno pozornost je treba 
posvetiti opredeljevanju vlog v sistemu. 
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4 ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN 
ZDRAVSTVENE NEGE 

4.1 Organiziranost zdravstvene dejavnosti  

Država mora poskrbeti za dobro zdravstveno varstvo, ki je odvisno od gospodarstva 
in drugih elementov razvite države, pomemben je vpliv okolja, politike in drugih 
dejavnikov (kulturnih, socialnih in ekonomskih). Skandinavske države (Finska, 
Norveška in Švedska) imajo najboljše in najbogatejše socialno in zdravstveno varstvo 
(Ziherl 2008, 28). 

Države imajo različne sisteme zdravstvene oskrbe in zagotavljanja oskrbe bolnikov. 
V nekaterih državah sistem javnega zdravja pokriva izdatke za zdravstveno varstvo vseh 
državljanov, v drugih se mora del prebivalstva zanesti na prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje9 (v nadaljevanju PZZ). V državah EU je privatno zavarovanje oziroma PZZ 
tisto zavarovanje, za katero se odloči posameznik sam ali njegov delodajalec v korist 
zavarovanca. Zavarovanje lahko izvajajo javne ustanove in neprofitne ali profitne 
zasebne ustanove. Zavarovanec izbira vsebino PZZ sam in ga plačuje z lastnimi sredstvi 
(Keber 2003, 58). 

Za države EU so značilni štirje tipi PZZ. Zavarovanja se med seboj razlikujejo 
glede na vsebino zavarovanja oziroma področje, ki ga zajemajo (Toth 2003, 301): 

− nadomestno ali substitutivno PZZ ponuja celovito zavarovanje tistim 
prebivalcem, ki nimajo možnosti vključitve v obvezno zdravstveno 
zavarovanje10 (v nadaljevanju OZZ) ali v sistem nacionalnega zdravstvenega 
varstva, 

− dopolnilno ali komplementarno PZZ vključuje storitve, ki jih OZZ ne pokriva v 
celoti (zavarovanje za doplačila) ali niso všteta v OZZ, 

− dodatno ali suplementarno PZZ je namenjeno hitrejšemu dostopu do 
zdravstvenih storitev in večji izbiri ter 

− vzporedno ali paralelno PZZ vključuje zavarovanja za storitve, ki so pravica iz 
javnega zdravstvenega zavarovanja. 

Gledano z ravni Evropske unije je varovanje zdravja področje, ki je v pristojnosti 
držav članic, njihovo delovanje pa politika EU le dopolnjuje in podpira (Požun 2008, 1). 
Pomembna je paradigma EU: Zdravje v vse politike, zato je politika varovanja zdravja 
tesno povezana s socialno politiko (npr. direktive, ki se nanašajo na odnose delodajalcev 
do nosečih žensk, žensk, ki so ravno rodile, in doječih žensk) in odpravljanjem 
diskriminacije med spoloma ter politiko varstva potrošnikov. Precej programov se 

                                                 
9 PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
10 OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje 



Organiziranost zdravstvenega varstva in zdravstvene nege  

38 

izvaja tudi pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in ne samo v okviru 
evropskih institucij. Trenutno je v okviru EU še aktualen program na področju zdravja z 
naslovom »Program javnega zdravja 2003–2008«, katerega namen je zagotoviti 
primerljive podatke o zdravju evropskih državljanov na podlagi kazalnikov in z 
zbiranjem podatkov (Požun 2008). Prav tako sta bila v zadnjih letih sprejeta dva 
pomembna dokumenta: oktobra 2007 je bila sprejeta zdravstvena strategija »Bela knjiga 
– Skupaj za zdravje: Strateški pristop EU za obdobje 2008–2013« kot strateški okvir za 
ukrepe EU ter smernice za delo na področju zdravja v prihodnjih letih, januarja 2008 pa 
»Drugi program javnega zdravja 2008–2013«, ki naj bi doprinesel k višanju dodane 
vrednosti politikam držav članic, hkrati pa povečeval solidarnost in blaginjo v EU na 
podlagi varovanja in podpiranja človekovega zdravja, varnosti in izboljševanja javnega 
zdravja. Zdravstvene strategije EU se v glavnem usmerjajo na krepitev sodelovanja in 
usklajevanja, podpirajo izmenjavo informacij in znanj, ki temeljijo na dokazih, in 
pomagajo državam članicam pri odločanju. S svojo zdravstveno strategijo želi EU 
pomembno prispevati k izboljšanju javnega zdravja11 v Evropi in s tem dodati vrednost 
že obstoječim ukrepom držav članic, pri čemer polno spoštuje njihovo pristojnost, da 
organizirajo in izvajajo zdravstvene storitve in zdravstveno varstvo po svojih željah in 
potrebah. 

Zadovoljivo zdravje ljudi je za državo tako pomembna vrednota (po Česen 2003, 
23), da organizira zdravstveno varstvo kot javno službo. Z zakoni uredi obseg in 
kakovost pravic iz javnega zdravstvenega zavarovanja na ravni, ki ustreza 
uravnoteženemu ekonomskemu in socialnemu razvoju vse družbe ter kulturni tradiciji 
na področju zdravstvenega varstva. Zdravstvena dejavnost kot javna služba se izvaja 
javno, zasebno, ali pa je kombinacija obeh. Organizacijski okvir izvajanja je mreža 
javne zdravstvene službe.12 Ta pa po velikosti ustreza obsegu in sestavi pravic iz 
javnega zdravstvenega zavarovanja. Država določi pravila ravnanja subjektov, ki so 
vključeni v izvajanje javne zdravstvene službe, in jih nadzoruje. 

Večina evropskih držav (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva … 
2008, 9977). se v javnem zdravstvu srečuje s pritiski za dodatna sredstva zaradi 
povečanja cen zdravil in novih bioloških zdravil, uvajanja novih tehnologij za 
diagnostiko in zdravljenje. Plan s tem namenom poudarja in na prvo mesto postavlja 

                                                 
11 V letu 2009 v ZDA poteka pod pritiskom novega predsednika Obame ostra razprava o 

novem načinu sistema zdravstvenega varstva, tj. prehod iz strogo zasebnega v javno dostopni 
sistem. Kljub najvišjemu BDP (cca 16 %) petina prebivalcev nima zagotovljenega osnovnega 
zdravstvenega varstva. 

12 V zadnjih letih je prišlo do neregulirane privatizacije zdravstvenih storitev oz. 
podeljevanja koncesij. Mreža javne zdravstven službe razpada in krepijo se zahteve po novi 
definiciji (v proceduri je zakon o zdravstvenem varstvu) z zahtevo, da se strogo loči javno in 
zasebno (še posebej za izvajalce in plačnike). 
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krepitev zdravja in preventivo, upošteva pa tudi pomen rehabilitacije in ponovnega 
vključevanja že obolelih v delovno okolje, družino in širšo družbo. Podaljševanje 
življenjske dobe in s tem vse večje število ljudi s kroničnimi boleznimi pomembno 
vplivata na kakovost življenja posameznika in tudi porabo sredstev, namenjenih za 
zdravstveno varstvo. Na to opozarjata tudi Evropska unija in Svetovna zdravstvena 
organizacija. S staranjem prebivalstva se spreminjajo in povečujejo potrebe 
posameznika po različnih zdravstvenih storitvah. Zaradi usmerjenosti k večji obravnavi 
pacientov tudi v domačem okolju oziroma na primarni ravni je treba predvsem 
organizirati različne službe, ki bi bile vsem dostopne, in bi zadovoljile potrebe po 
celostni zdravstveni obravnavi ali integrirani celostni. 

Zdravstveni sistemi EU s težavo lovijo ravnotežje med vse večjim povpraševanjem 
po zdravstvenih storitvah ter njihovem omejenem zagotavljanju in drugič, med potrebo 
po lokalnem odzivu na zdravstvene potrebe posameznikov in pripravljenostjo na velike 
krize v javnem zdravstvu (Komisija evropskih skupnosti 2008, 725). Sistemi 
zdravstvenega varstva v Evropi se spoprijemajo s številnimi izzivi.  

− Oblikovalci politike in zdravstveni organi imajo problem, kako prilagoditi 
sisteme zdravstvenega varstva starajočemu se prebivalstvu. Med letoma 2008 
in 2060 bo število prebivalcev v državah EU-27, starih 65 let in več, 
predvidoma naraslo za 66,9 milijona, »zelo stari« (80+) pa bodo najhitreje 
rastoči segment prebivalstva (Statistični urad RS 2008).  

− Uvedba nove tehnologije omogoča večjo izbiro in kakovost zdravstvenega 
varstva v diagnostiki, preventivi in zdravljenju, vendar je to treba plačati, 
delavce pa je treba usposobiti za uporabo teh možnosti. 

− Pojavljajo se nove in ponavljajoče se nevarnosti za zdravje, na primer zaradi 
nalezljivih bolezni. 

− Vse to vodi do nenehno naraščajočih izdatkov za zdravje in v resnici povzroča 
hude dolgoročne probleme za trajnost zdravstvenih sistemov v nekaterih 
državah. 

Ker so zdravstvene storitve zelo delovno intenzivne, potrebujejo zdravstveni 
sistemi učinkovito in uspešno delovno silo najvišje kakovosti, da bi se lahko ustrezno 
odzvali na te izzive. Zdravstveno varstvo je eden od najpomembnejših sektorjev 
gospodarstva EU, ki zaposluje enega od desetih delavcev v EU, približno 70 % 
proračunov za zdravstveno varstvo pa se porabi za plače in druge stroške, neposredno 
povezane z zaposlovanjem delavcev v zdravstvu (Premik 2006). 

4.1.1 Organiziranost slovenskega zdravstvenega varstva  

Ko govorimo o zdravstvenem varstvu, si predstavljamo enoten sistem, katerega 
posamezni elementi (subsistemi) imajo specifično vlogo (Premik 2006). Iz analiz 
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sistemov in funkcionalne delitve zdravstvenega varstva izhaja poenostavljena strukturna 
shema v obliki znane piramide (slika 6), ki deli zdravstveno varstvo na več ravni. 
Najobičajnejša je delitev na primarno, sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo (1), 
čeprav najdemo tudi delitve, ki od primarnega zdravstvenega varstva odvajajo še 
ničelno raven (2), namenjeno promociji zdravja, preprečevanju bolezni, samooskrbi, 
vzajemni pomoči in podobno. Delitev zdravstvenega varstva na več ravni nekako 
ustreza velikosti populacije in geopolitični strukturi območja, za katerega je 
organizirano, in različni uporabi medicinskih oz. zdravstvenih tehnologij ter jih seveda 
ne smemo razumeti kot vrednostne lestvice. Vsaka raven ima svoje odgovornosti za 
določen obseg dela glede na značilnost zdravstvenih problemov, označujejo pa jo tudi 
izvajalci in organizacijske oblike (3).  

Slika 4.1 Struktura zdravstvene dejavnosti 

 
Vir: Premik 2006. 

Tako so za terciarno raven značilne zelo specializirane ustanove s 
subspecializiranimi strokovnjaki, ki so usposobljeni za obravnavo relativno redkih in 
praviloma tehnološko zelo zahtevnih medicinskih problemov za sorazmerno veliko 
demografsko območje (500.000 do pet milijonov ljudi). Sekundarna raven pomeni 
specialistično/hospitalno diagnostično in terapevtsko obravnavo za območje, ki zajema 
nekako 100.000–500.000 ljudi. Primarno zdravstveno varstvo, ki po omenjeni 
zdravstveni piramidi zaseda »spodnji«, najširši del, je namenjeno posamezniku, družini, 
lokalni skupnosti, občini (1–50.000 ljudi), izvajajo pa ga lahko ljudje sami neposredno 
ali z različnimi oblikami samoorganiziranosti ali ob podpori zdravnikov splošne prakse 
ter drugih strokovnjakov, zlasti s področja preventivnega zdravstvenega varstva, sociale 
ipd. 
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Slika 4.2 Shema organizacije zdravstvene dejavnosti  

 
Vir: Premik 2006. 

V Sloveniji se, poleg zakonov s področja zdravstva, za določeno obdobje oblikujejo 
tudi strateški dokumenti, ki naj bi na podlagi ugotovljenega trenutnega stanja nudili 
smernice za prihodnost – za izboljšanje posameznih politik ali postopkov na podlagi 
uveljavljanja dobrih praks (Požun 2008, 1). Na področju zdravja so trenutno aktualni 
dokumenti, kot so Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 
»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (2008), Resolucija o 
nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu in tudi Resolucija o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013. 

Javna sredstva (po Fakin 2008, 20) za zdravstveno zavarovanje bodo dosegla leta 
2013 do 6,8 % BDP oz. bodo imela povprečno letno stopnjo rasti med 3 in 4,5 % in 
temu finančnemu okviru se bodo prilagodile pravice zavarovanih oseb oziroma bodo le-
te ostale na sedanji ravni. Realno ne moremo pričakovati višjega standarda pravic, 
širitve mreže javne zdravstvene službe, novih zaposlitev v zdravstveni dejavnosti, itd. 
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Napovedi gibanj nakazujejo, da se bo še naprej povečeval razkorak med potrebami in 
zahtevami oziroma med pričakovanji in možnostmi njihovega zadovoljevanja. 

Slovensko zdravstveno varstvo ima osnovno strukturo urejeno kot ploščato, zato v 
zadnjem času prihaja do vprašanja odgovornosti in pristojnosti pri zdravniških napakah 
(npr. MZ, zdravniška zbornica, izvajalci ... primer Nekrep v Sloveniji). Na izvajalskem 
delu je struktura hierarhična, vertikalna, v praksi pa ploščata še posebej med vrhnjim 
managementom in posameznimi oddelki. 

Javni zdravstveni zavod ima toliko nalog, ki se ločijo po obsegu (Česen 2003, 133) 
vsebini in zahtevnosti, da je treba njihovo opravljanje porazdeliti med delavce. Delitev 
dela je prečna (horizontalna) ter navpična (vertikalna). Prva kaže delitev dela med 
enotami, skupinami in posamezniki glede na naloge in druge vidike delovanja 
organizacije. Navpična delitev pa pomeni delitev pristojnosti in odgovornosti ter odseva 
oblast. Določa, kdo odloča in odreja, ter kdo komu poroča in odgovarja. Kadar ima 
zdravstvena organizacija več ravni vertikalne delitve dela, govorimo o hierarhični 
organiziranosti. Navpična členjenost dobro deluje, če ima vsak sodelavec le enega 
nadrejenega (načelo enotnosti vodenja). Delavec težko dela, če ima »več šefov«13. Za 
posameznega managerja je tudi pomembno, da ima »pod seboj« le toliko sodelavcev, 
kolikor jih lahko obvladuje in nadzira. 

Nosilci zdravstvene dejavnosti14 (zdravniki in zobozdravniki) se v skladu z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti obvezno združujejo v Zdravniško zbornico 
Slovenije, katere naloge so podrobno opredeljene z Zakonom o zdravniški službi. 

4.1.2 Osnovne značilnosti poslovanja in organiziranost bolnišnic 

V javnem zdravstvenem zavodu tečejo ključni delovni procesi, procesi zdravljenja, 
na dnu organizacijske piramide. Tu je medicinsko znanje in z njim težišče delovanja 
zavoda. Zato je primarna naloga managerjev v javnem zavodu (po Česen 2003, 134), da 
organizirajo optimalno delitev dela med zdravstvenimi in drugimi delavci na tej ravni. 
Različna lociranost poslovnega in medicinskega ekspertnega znanja in moči v javnem 
zdravstvenem zavodu nosi v sebi večno kal interesnih sporov med poslovnimi in 
strokovnimi managerji. Uravnavanje medsebojnih odnosov ter reševanje interesnih 
sporov zato terja od obeh izjemno strpnost in modrost.15 

Bolnišnice imajo pomembno vlogo pri zdravljenju, preprečevanju bolezni in 
pospeševanju zdravja. Pričakovanja in osveščenost državljanov so vedno večja. 

                                                 
13 Organigram zdravstvene nege jasno prikazuje vodenje zdravstvene nege. V praksi pa 

prihaja do zamegljenosti, npr. na oddelku predstojnik vodi celotno zdravstveno nego. 
14 Število samostojnih podjetnikov med zdravniki zaradi neustrezne zakonodaje oz. 

ureditve zdravstvenega sistema od leta 2007 skokovito narašča. 
15 Kar še posebej velja za največjo skupino izvajalcev – tj. bolnišnična dejavnost.  
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Demografske spremembe, zlasti staranje prebivalstva, povečujejo potrebe prebivalstva 
po zdravstveni oskrbi. Bolnišnice vplivajo na zdravje populacije, ne samo z 
zdravljenjem in preprečevanjem bolezni, ampak tudi z vplivom na okolje, kjer so 
umeščene, npr. vplivajo na krajevno ekonomijo,16 saj so velik zaposlovalec strokovnega 
in drugega osebja. Bolnišnice skrbijo za varno in kakovostno zdravstveno oskrbo ter jo 
nenehno izboljšujejo z vnaprej pripravljenimi standardi. Bolnišnica z notranjo presojo – 
samoocenitvijo – ugotavlja, ali deluje skladno s standardi. Samoocenjevanje je proces, 
ki ga priporoča večina držav z vpeljanimi sistemi zunanje presoje zdravstvenih 
organizacij (Robida 2004, 5).  

4.2 Management v zdravstvenem varstvu 

V nepridobitni javni zdravstveni službi je merjenje uspešnosti opravljanja 
zdravstvenih programov bolj zahtevno (po Česen 2003, 190). Lahko sicer merimo in 
ugotavljamo, koliko smo delali, zelo težko ali skoraj nemogoče pa je vselej izmeriti, kaj 
smo v resnici naredili in koliko je to vredno. Kako priti do zanesljivih kazalnikov 
(meril, indikatorjev), ko pa vemo, da dobro ali slabo zdravje ni odvisno le od delovanja 
zdravstven službe? Še največ možnosti za oceno uspešnosti imamo pri posameznikih, ki 
so bili bolni ali poškodovani, pa so po zaslugi dobre zdravstvene oskrbe ozdraveli in so 
ponovno usposobljeni za delo. Za zdravstvene delavce (zlasti zdravnike17) je uspeh 
ozdravitev, ki jo dosežejo s skupnimi prizadevanji z bolnikom. Za poslovni 
management javnega zdravstvenega zavoda ter za javne plačnike zdravstvenih storitev 
pa je uspeh popoln, če je bila ozdravitev dosežena z gospodarno porabo razpoložljivih 
virov. Za popoln uspeh je torej pomembno, da smo hkrati uspešni pri doseganju 
zdravstvenih izidov ter učinkoviti pri porabi virov, ki jih imamo. Osrednje načelo je 
osredotočenost na uporabnika. Načelo že naprej izloča vse druge možne prioritetne cilje 
izvajalcev, ki ne bi bili usmerjeni v uspešno reševanje zdravstvenih problemov bolnikov 
(npr. v sebične, karierne in promocijske cilje). V zdravstveni dejavnosti, podobno kot v 
nekaterih drugih družbenih dejavnostih, je relativno malo zanesljivih in objektivnih 
kazalnikov uspešnega delovanja, čeprav si zanje močno prizadevamo. Boljšega zdravja 
(kot nematerialnega zdravstvenega izida) se pač ne da stehtati ali izmeriti. V uspešnosti 
celovitega sistema zdravstvenega varstva pa ne gre le za uspešnost zdravstvene oskrbe 
bolnikov in poškodovancev. Različne reforme zdravstvenega varstva v razvitih državah 
ciljajo širše. Gre za pravilno nadaljevanje in napredek tistega, kar že delamo, oziroma 
kar že obstaja. Vsebina teh prizadevanj so tri splošna (globalna) področja: raven zdravja 
in enakost v zdravju, odzivnost družbe na upravičena pričakovanja ljudi v zvezi z 

                                                 
16 SB Celje je med največjimi organizacijami na področju Celja po številu zaposlenih in 

rednih prihodkih. 
17 Zdravniki so nosilci zdravstvene dejavnosti – po zakonu. 
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zdravjem in zdravstvenim varstvom ter finančna vzdržljivost javnih zdravstvenih 
zavarovanj.  

Prihodnost zdravstvenega sistema bodo zaznamovala prizadevanja po nenehnem 
izboljševanju kakovosti v najširšem smislu. Medpoklicno sodelovanje medicinskih 
sester in zdravnikov je tesno povezano s kakovostno zdravstveno obravnavo, z 
zadovoljstvom bolnikov (krajša ležalna doba, manj pritožb, zapletov, ponovnih 
pregledov, hospitalizacij) in zaposlenih (manj absentizma, višja samopodoba, boljša 
učinkovitost dela, prijaznejše delovno okolje, boljše zdravje), z večjim ugledom obeh 
skupin tako v strokovni kot v splošni javnosti in z večjim zaupanjem prebivalstva v 
zdravstveni sistem. Ob tem ekonomski učinek ni zanemarljiv. Ne gre prezreti, da dobri 
medpoklicni odnosi prispevajo soliden delež k uspešnemu, učinkovitemu in bolnikom 
ter zaposlenim prijaznemu zdravstvu (Klemenc 2007). 

Zdravstveno varstvo (povzeto po Skela Savič, Pagon in Lobnikar 2004) predstavlja 
splet vseh družbenih aktivnosti, ukrepanj in ravnanj posameznikov in skupin, ki so 
usmerjeni v ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja. Zaradi svojega vpliva na okolje in 
družbo kot celoto ima management v zdravstvu strateški pomen. Vendar pa raziskave, 
opravljene v slovenskem prostoru na področju managementa v zdravstvu (Bohinc 1997; 
Česen 1988; Hočevar 1994; Pahor 1998; Ritonja 1996; Skela Savič 2000 in 2002; 
Svetic 1996), prikazujejo situacijo, ki ni najbolj v skladu s pričakovanji javnosti. 
Raziskovalci so namreč ugotovili naslednje:  

− V slovenskem zdravstvu ni razvitega profesionalnega zdravstvenega 
managementa. 

− Upravljavska funkcija managementa je v podrejenem položaju v primerjavi z 
zdravniško stroko. 

− Spremljanje kakovosti dela ni stalna praksa. Če se kakovost dela spremlja, se to 
največkrat izvaja retrogradno. V praksi je občutno pomanjkanje merljivih 
kazalcev strokovne in poslovne učinkovitosti. 

− Opazno je pomanjkljivo interdisciplinarno sodelovanje med poklicnimi 
skupinami v zdravstvu. V ospredju je medicina kot dominantna stroka na vseh 
področjih dela v zdravstvenih ustanovah. Druge stroke, ki so ravno tako 
pomembne za celovito obravnavo bolnikov, so v podrejenem položaju. 

− Ekonomičnost poslovanja ni v tesni povezavi s posameznikom v delovnem 
procesu ob bolniku, ki lahko dosega veliko produktivnost z neekonomičnim 
delom. 

− Vodilni v zdravstvu se malo izobražujejo s področja managementa in vodenja. 
Programi, ki so potekali na tem področju, niso preverjeni in vrednoteni v 
smislu prispevka slušateljev k uvajanju sodobnih pristopov v vodenju. 
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Po Česnu (2006, 29) sta organizacijska in funkcionalna zgradba sistema 
zdravstvenega varstva v Sloveniji dobri in ne potrebujeta revolucionarnih sprememb. 
Izpeljava reforme zdravstva bo dolgotrajen proces, ki lahko traja deset in več let. V 
enem mandatu ni mogoče bistveno spremeniti zgradbe in delovanja tako togega sistema, 
kot je zdravstveni. Zato je pomemben pravilen začetek: skrbno izbrani in dosegljivi cilji 
ter smeri ukrepanja, za katere je potrebno široko družbeno soglasje. Vsiljena reforma 
zdravstva ne more uspeti. 

Še posebej to velja za bolnišnice kot največji sistem v zdravstvenem varstvu in tudi 
za zdravstveno nego kot največjo poklicno skupino v zdravstvu. Zato je potrebna 
podrobna proučitev pred vsakim korakom, da se sistem ne poruši. 

4.3 Organizacija in organiziranost zdravstvene nege v bolnišnicah 

Namen različnih sistemov zdravstvene nege je priskrbeti strukturo, ki omogoča 
medicinskim sestram izvajanje zdravstvene nege za posamezne skupine pacientov. 
Izvajanje zdravstvene nege vsebuje ocenjevanje negovalnih potreb, oblikovanje 
negovalnega načrta, izvedbo načrta in vrednotenje reakcij pacienta na intervencije 
(Sullivan in Decker 1997, 34). 

Vloge zdravstvene nege  

Zdravstvena nega je pomemben del zdravstvenega sistema v vsaki družbi in poteka 
prav tako pogosto kot zdravljenje. Delo izvajalcev zdravstvene nege bolnišnice temelji 
na strokovnih znanjih in zahtevah za delo, strokovnih standardih zdravstvene nege, ki 
ob upoštevanju kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
zagotavljajo višjo kakovost in varnost bolnikom in izvajalcem zdravstvene nege. ZN je 
strokovno področje, ki je skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi v bolnišnici 
vključena v celovito obravnavo bolnika. Področje ZN deluje kot stroka v okviru svojih 
kompetenc in v skladu z razmejitvijo del in nalog znotraj poklicnih skupin v zdravstveni 
negi. Področje ZN deluje kot strokovna disciplina in kot organizacijski sistem za 
zagotavljanje 24-urne ZN in oskrbe bolnikov (Splošna bolnišnica Jesenice 2007). 

− Vizija. Temeljni namen delovanja zdravstvene in babiške nege je izvajati 
kakovostno, individualno in celostno obravnavo bolnikov ob upoštevanju 
najvišjih standardov, strokovnih in etični načel. Postati želi vodilna ustanova za 
uvajanje novosti, izvajanje odlične zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje. 
Želi si zaupanja med zaposlenimi in uporabniki naših storitev, zadovoljne 
bolnike, svojce in zaposlene. Prizadeva si za izobraževanje zaposlenih v 
zdravstveni negi, njihovo vključevanje v raziskovalno dejavnost in 
izpolnjevanje pogojev za dobro učno bazo. Krepiti želi sodelovanje z 
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zaposlenimi v drugih zdravstvenih, socialno-varstvenih ustanovah in z laičnimi 
skupnostmi. 

− Poslanstvo. Poslanstvo delovanja ZN je v razvijanju in zagotavljanju izvajanja 
visoko kakovostne zdravstvene nege in oskrbe ves čas bivanja bolnika v 
ustanovi, stalnem izobraževanju medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in 
babic, prenosu lastnega znanja na druge ter vključevanju v raziskovalno 
dejavnost na področju zdravstvene nege in ostalih dejavnosti.  

− Cilji:  
− enakopravno sodelovanje zaposlenih v zdravstveni negi pri načrtovanju in 

sprejemanju odločitev na ravni bolnišnice; 
− razvoj dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanja in komunikacije, 

timskega dela; 
− zagotoviti tekoč prenos informacij od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor; 
− razvoj in vpeljava 4-stopenjskih izobraževalnih programov in programa 

usposabljanja od medicinske sestre pripravnice do medicinske sestre 
izvedenke za področje stroke in vodenja; 

− stalno izboljševanje delovnih procesov, izidov zdravstvene nege, 
zadovoljstva pacientov in zaposlenih; 

− opredelitev pristojnosti in odgovornosti z opisi delovnih mest; 
− razvoj prakse zdravstvene nege v skladu s strokovnimi smernicami; 
− vpeljava informacijske tehnologije v vse procese zdravljenja in oskrbe; 
− razvoj sistema materialnega in nematerialnega nagrajevanja.  

Kaj je zdravstvena nega? 

Zdravstvena nega je del organizirane bolnišnične dejavnosti, ki z ustrezno 
organizacijo in izvajalci zagotavlja neprekinjeno nudenje kakovostnih, individualno 
usmerjenih ter učinkovitih storitev za paciente. V bolnišnicah predstavlja največje 
področje delovanja, saj zaposluje največjo poklicno skupino (Maze 2008, 8). Evropsko 
primerljivi podatki kažejo, da znašajo kumulativni stroški zdravstvene nege približno 
50 % proračuna bolnišničnih institucij (Brumen 2001, 81).  

Skozi celo 20. stoletje strokovnjaki v zdravstveni negi uporabljajo številna imena za 
opis, kako se zdravstvena nega izvaja v bolnišnicah. Ti modeli večinoma odsevajo 
vlogo diplomirane medicinske sestre v odnosu do pacienta in drugih izvajalcev 
zdravstvene nege v enoti ali na oddelku (Minnick et al. 2007, 452). 

Model izvajanja zdravstvene nege mora biti strateška orientacija v organizaciji 
(Maze 2008, 19). Vsebovati mora strukturo (kdo kaj dela), proces (kako bo to 
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opravljeno), izide (kakšno razliko naredi), je uporaben v prihodnosti ter osnovan na 
znanstvenih dokazih. 

Pri odločanju o strukturi (po Wolf in Greenhouse 2007, 385) si moramo odgovoriti 
na naslednja vprašanja:  

− Katere specifične vloge si predstavljamo?  
− Katere so izobrazbene in izkustvene zahteve za vsako vlogo?  
− Kako bomo določali ravni osebja?  
− Kako bomo merili in določili obseg pacientovih potreb?  
− Katere vrste veščin bomo rabili za različne skupine pacientov?  
− Kdo bo imel avtoriteto in odgovornost pri sprejemanju odločitev za 

zdravstveno nego pacientov?  
− Kdo bo odgovoren za sprejemanje odločitev o zdravstveni negi pacientov v 

celotnem poteku zdravljenja (24 ur, celotni ležalni dobi, nadaljevanju 
zdravstvene nege po odpustu)?  

− Kako bomo dosegli konzistentno in kontinuirano zdravstveno nego?  

Swansonovo teorijo zdravstvene nege sestavlja naslednjih pet značilnosti (Maze 
2008, 55):  

− Razumevanje (knowing) je prizadevanje za razumevanje dogodkov v enakem 
pomenu, kot ga ima za življenje drugih. Povečuje prisotnost in kontinuiteto 
osebja, ki omogoča poznavanje izkušenj pacienta in vgradnjo le-teh v načrt 
zdravstvene nege.  

− Biti navzoč (being with) se kaže kot čustvena bližina, da je medicinska sestra 
poleg pacienta. Fizična bližina medicinske sestre ob pacientovi postelji 
omogoča tudi čustveno bližino in poveča časovni stik.  

− Delati za (doing for) druge na način kot želiš, da bi delali tebi, če bi bilo to 
mogoče. Pomeni predvideti pacientove potrebe, preden zapustiš bolniško sobo 
in s tem preprečiš potrebo po klicanju s signalno napravo.  

− Omogočiti (enabling) pospešen prehod pacienta skozi življenjske spremembe 
in nepoznane dogodke. Kontinuiteta in navzočnost medicinske sestre pomagata 
pacientu na poti skozi bolnišnične izkušnje.  

− Vzdrževanje zaupanja (maintaining belief) podpira zaupanje pacienta, da gre 
skozi dogodke ali spremembe usmerjen na prihodnost in izpolnitev. To 
razmerje povečuje dobre odnose med pacientom in medicinsko sestro. 

Carney (2004 v Patrick in Spence Laschinger 2006, 14) pravi, da ima srednji 
management, ki dela v bolnišnicah z več kot štirimi hierarhičnimi ravnmi, zaznano 
slabši dostop do višjih managerjev, s čimer pride do občutka izolacije, odločitve se 
sprejemajo brez njihove udeležbe, četudi gre za področja, ki zadevajo zdravstveno nego. 
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Nezadostna vpletenost pomeni, da potrebe zdravstvene nege niso prepoznane in 
upoštevane v organizacijskem načrtovanju in sprejemanju odločitev (Maze 2008, 98). 

Organizacijska struktura zdravstvene nege  

Pri odločanju, kako bomo oblikovali proces izvajanja zdravstvene nege, moramo 
upoštevati, da je pacient enakopraven partner, da sodeluje pri sprejemanju odločitev o 
njegovi zdravstveni negi, in da mora biti to neprekinjen proces. Zato si moramo najprej 
odgovoriti na naslednja vprašanja:  

− Je potrebna posebna negovalna teorija, ki jo moramo uporabiti?  
− Kako bomo pritegnili paciente v negovalni proces?  
− Kako bomo uspešneje komunicirali o rezultatih, ki jih je dosegel pacient 

(dokumentacija, poročilo poteka ...)?  
− Katere standarde zdravstvene nege bomo uporabili in kako jih bomo razvili, da 

bodo odsevali sodobne znanstvene dokaze?  
− Kakšne medsebojne odnose potrebujemo z drugimi disciplinami pri 

zdravstveni negi?  
− Katere klinične in pomožne vire potrebujemo za uspešno izvajanje zdravstvene 

nege?  

Za izboljšanje ravni zdravstvene nege moramo vrednotiti izide, saj le to vodi v 
spremembe strukture in procesa ter ponovno opredelitev izidov (Wolf in Greenhouse 
2007, 382). Da pa dobimo odgovor na vprašanje, kakšno razliko smo naredili, moramo 
vedeti, katere cilje imamo pred sabo:  

− Katere izide bomo merili?  
− Kako jih bomo merili?  
− Kdaj jih bomo merili?  
− Kdo jih bo meril?  
− Kaj bomo storili z rezultati? 

Ploščata organizacijska struktura je ena izmed centralnih točk v ureditvi za 
izvajanje bolj tekoče komunikacije in procesa sprejemanja odločitev za zaposlene 
(Chenoweth in Kilstoff 2002, 240) ter lažjega dostopa do udeležbe pri strateškem 
razvoju (Carney 2004, 15). 

Shared governance – skupno vodenje je izraz (Mancini 2003, 145), ki se pogosto 
uporablja za opis ploščate strukture, ki mogoča primerno oblikovanje spreminjajočih 
potreb v organizaciji zdravstvene nege. Filozofija skupnega vodenja se odraža v 
decentraliziranem stilu managementa (Maze 2008, 103), ki oblikuje okolje za 
pooblaščanje.  
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Slika 4.3 Skupno vodenje in koordiniranje dejavnosti zdravstvene nege - prenos 
informacij 

 
Vir: Maze 208, 106. 

Korist skupnega vodenja je v tem, da daje medicinskim sestram kolektivno 
odgovornost za razvoj prakse z odmikom od tradicionalnega hierarhičnega 
managerskega stila k bolj podpornim in manj kontrolnim vlogam. Ta oblika, po 
izkušnjah iz tujine, odraža visoko razvojno stopnjo zdravstvene nege. Skupno vodenje 
omogoča medicinskim sestram usmerjanje prakse, standardov in kakovosti zdravstvene 
nege. Prednosti skupnega vodenja se kažejo v naslednjem:  

− medicinskim sestram daje moč, da z uporabo kliničnega znanja in izkušenj 
razvijajo, usmerjajo in vzdržujejo lastno strokovno prakso – samostojnost 
zdravstvene nege;  

− medicinskim sestram omogoča povezovanje s kolegi, zdravniki ter  
− sodelovanje med oddelki in področji v bolnišnici.  

V skoraj vseh članicah Evropske unije so uvedli direktorja zdravstvene nege kot 
člana vrhovnega managementa – bodisi kot člana uprave ali pa izvršnega direktorja s 
svojimi pristojnostmi in odgovornostmi (Požun 2001, 230). Tako je v vseh angleških 
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bolnišnicah, ki so v lasti njihove nacionalne zdravstvene zavarovalnice (NHS Trust), 
predpisana vodstvena struktura, ki jo poleg poslovnega in medicinskega direktorja 
sestavljajo še direktor za zdravstveno nego, direktor za oskrbo, tehnični direktor, v 
nekaterih velikih bolnišnicah pa še finančni direktor. Ko se v Slovenji še borimo za 
uveljavitev enakopravnega položaja zdravstvene nege v zavodih, za imenovanje 
direktorjev zdravstvene nege, je to v evropskem prostoru uveljavljena norma. Direktorji 
zdravstvene nege so soodgovorni za celostno delovanje bolnišnic – izvajanje namena ter 
poslovanje, kar pa jih seveda odmika od stroke zdravstvene nege. Zato dajejo vse večji 
poudarek managerjem zdravstvene nege na taktični, še bolj pa na operativni ravni, torej 
oddelčnim in timskim vodjem. Le-ti postajajo temeljni nosilci – vodje sprememb, tako s 
svojo osebnostno močjo kot močjo položaja. 

4.3.1 Management zdravstvene nege v bolnišnici 

Bohinc in Gradišar (2006, 1134) opredeljujeta posebnosti zdravstvenega sistema, ki 
jih morajo managerji upoštevati v procesu managementa sprememb:  

− široko področje dela in raznolikost udeležencev,  
− kompleksno lastništvo procesov in različni načini zagotavljanja virov,  
− profesionalna avtonomija. 

Management bolnišnice 

Mrkaič (2004) govori o nujnosti izvajanja pritiska na bolnišnice v smislu povečanja 
produktivnosti. Z vidika raziskave (povzeto po Skela Savič 2007, 132) je pomemben vir 
produktivnosti v zdravstvu dimenzija mehkih dejavnikov upravljanja bolnišnice, ker 
povečevanje produktivnosti pomeni analizo dosedanjih pristopov in spreminjanje 
procesov dela v smislu večje produktivnosti in kakovosti obravnave v obsegu 
dogovorjenih strokovnih smernic. Menimo, da je delo z ljudmi največji resurs za 
doseganje povečane produktivnosti. 

Management zdravstvene nege 

V bolnišnicah (Maze 2008, 20) so potrebni inovativni modeli zdravstvene nege s 
hotenimi izidi, usmerjenimi k potrebam in pričakovanju pacientov, spremembi položaja 
zdravstvene nege, rezultatov, uspešnejši rabi virov in prikazu merljivega napredka v 
zadovoljstvu pacientov in kakovosti izidov (Kimball in Joynt 2007, 392).  

Medicinske sestre so slabo seznanjene z informacijami o usmeritvah vodstva 
bolnišnice (Maze 2008, 98). Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike 
med posameznimi izobrazbenimi skupinami. Medicinske sestre z višjo stopnjo 
izobrazbe imajo boljši dostop do informacij in so bolj seznanjene z usmeritvami vodstva 
bolnišnice. Bohinc (2000, 74) je opravila raziskavo na vzorcu vodstvenih in vodilnih 
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medicinskih sester Kliničnega centra v Ljubljani, kjer je bila seznanjenost z 
usmeritvami vodstva bolnišnice ocenjena znatno višje. Nizka ocena v naši raziskavi po 
naši oceni izhaja iz nižje izobrazbene strukture vzorca in delovnih mest na nižji 
hierarhični ravni.  

4.3.2 Vodenje zdravstvene nege 

Ferlie in Shortell (2001) sta raziskovala vplivne dejavnike za uspešno izvajanje 
sprememb v zdravstvu in ugotovila, da je pri uvajanju sprememb v zdravstvu treba biti 
posebej pozoren na vodenje, organizacijsko kulturo, timski pristop in informacijsko 
tehnologijo (Skela Savič 2007, 130). 

Spremembe se v organizaciji ne morejo izvesti brez veščin vodenja (Skela Savič 
2007, 135). Vodenje je proces, ki oblikuje organizacijo, ustvarja vizijo in navdušuje 
ljudi za njeno uresničevanje (Kotter 1996). 

Vodenje je funkcija managementa (Maze 2008, 38), saj vsebuje le tiste elemente, ki 
so povezani z usmerjanjem sodelavcev k postavljenim ciljem. Vodenje je proces, v 
katerem vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in znanja, z 
zanj značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje. 
Ni vodenja brez uporabe moči (Bohinc in Gradišar 2003b, 45). Moč v organizaciji ima 
tisti, ki zmore učinkovito spodbujati sodelavce – jim verodostojno obetati notranje ali 
zunanje koristi, če bodo ravnali v skladu z njegovimi pobudami, predlogi, navodili ali 
zahtevami (Tavčar 2006, 368). 

Tudi raziskava Skele Savič (2007, 137) pokaže, da so medicinske sestre bolj 
dojemljive in bolj naklonjene spremembam, ter da dosegajo večjo stopnjo timskega 
povezovanja tudi na ravni organizacijske kulture. 

4.3.3 Timsko delo v zdravstveni negi 

Večinoma se zdravstvene storitve izvajajo v timih (po Skela Savič 2007, 17), kar 
pomeni, da je v proces obravnave bolnika vključenih več strokovnjakov z različnih 
področij dela. Pettigrew, Ferlie in Mckee (1992) menijo, da so timi najmočnejši vzvod 
za izvajanje sprememb. Obstajajo jasni dokazi, da je učinkovito timsko delo v zdravstvu 
pozitivno povezano z večjo kakovostjo zdravstvene obravnave in je svojevrsten izziv in 
ena izmed najpomembnejših veščin zdravstvenih delavcev. V zdravstvu se srečujemo s 
težavami v timskem delu na ravni posameznika na področju medicine, ker ni vedno 
dovolj jasno in prepoznavno, da je medicina le del zdravstvenega tima, ki je postavljen 
v kompleksno organizacijsko strukturo. Raziskave so jasno pokazale, da učinkovit tim 
generira visoko kakovost dela, zato je v zdravstvu treba razvijati učinkovite time. Na 
področju celotne organizacije so se prvi pristopi celovitega upravljanja kakovosti uvajali 
na neklinične oddelke zdravstvenih ustanov, v management in finančne oddelke v 
Veliki Britaniji in ZDA. Osnovne ovire pri uvajanju sprememb so se kazale:  
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− v pomanjkanju stalnih zunanjih spodbud za nenehno izboljševanje procesov 
dela; 

− v neustrezni informacijski podpori; 
− v pomanjkanju sodelovanja in vključevanja zdravnikov; 
− v slabo razvitem krovnem managementu, vodenju in motiviranju zaposlenih; 
− v prevelikem prilagajanju pristopov in prakse v industriji, kjer se je najprej 

začel 
− razvijati TQM, na zdravstveni sektor.  

Zdravljenje z anamnezo, diagnozo in terapijo je v domeni zdravnika; on o tem 
odloča in odgovarja za to, da so njegove odločitve ustrezne za konkretnega bolnika in 
njegovo bolezen, in da se skladajo z medicinsko doktrino (Kendič 2005, 5). Poleg 
zdravnikove pomoči pa potrebuje bolnik tudi pomoč drugih zdravstvenih delavcev. 
Napredek medicinske znanosti je privedel do delitve dela. Tako v zdravstvenem timu 
sodelujejo tudi drugi zdravstveni delavci: medicinska sestra, zdravstveni tehnik, 
fizioterapevt, dietetik, laboratorijski tehnik ali inženir in rentgenski tehnik ali inženir 
radiologije. 

Firth-Cozens (1998) navaja področja dela v zdravstvu (Skela Savič 2007, 17), kjer 
je potrebno nenehno delovanje za doseganje učinkovitosti timskega dela:  

− vključevanje zaposlenih v sprejemanje odločitev; 
− upoštevanje mnenja pacientov; 
− nagrajevanje tima; 
− zagotavljanje inovativnih rešitev v multidisciplinarnih timih; 
− združevanje avtonomije in odgovornosti; 
− vodenje. 

Shortell idr. (2001) timsko delo navajajo kot enega izmed pomembnih dejavnikov 
za uvajanje sprememb v zdravstvu, in sicer je pri timskem delu poudarek na razvoju 
učinkovitih timov, kjer mora znanje prestopiti meje poklicnih skupin v zdravstvu (Skela 
Savič 2007, 18). V zdravstvu je potrebna izgradnja timov za ozka področja dela s ciljem 
standardizacije procesov dela. Raziskave so pokazale, da kultura tima pozitivno vpliva 
na rezultate zdravljenja bolnikov s koronarnimi obolenji in da je kultura tima, usmerjena 
k bolniku, pozitivno povezana z implementacijo kliničnih poti Mikrosistem zdravstvene 
organizacije mora za uspešno vzpostavitev timskega dela imeti naslednje elemente:  

− tim strokovnjakov iz različnih poklicev; 
− opredelitev populacije, za katero skrbijo zdravstveni delavci; 
− vzpostavitev pretoka informacij za delo zdravstvenih delavcev in informiranje 

pacientov; 
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− podpora osebju in izpolnjeni pogoji dela (oprema, znanje). 

Skela Savič (2007, 99) ugotavlja, da je kultura pri zaposlenih v zdravstveni negi 
kljub njeni vodilni hierarhični naravnanosti bolj usmerjena v timsko povezovanje in 
inovativnost kot pri zaposlenih v medicini in upravi, kar nam pokaže faktor 
fleksibilnosti kulture za poklicne skupine, ki pomembno odstopa od ostalih dveh 
poklicnih skupin. Podobne rezultate je pokazala tudi raziskava Yazbeckove (2004). 

Struktura timske organizacije 

Timi predstavljajo jedrni del današnje organizacije (Dimovski in Penger 2008, 87), 
v organizaciji v prihodnosti bo njihova vloga še večja. Pri timski strukturi organizacija 
organizira delovne aktivnosti okrog timov. Osnovna enota organizacije so timi, ki sami 
skrbijo za svoje usmerjanje, sestavljeni pa so iz zaposlenih z različnimi sposobnostmi: ti 
menjujejo dela, da bi lahko izdelali celoten proizvod ali opravili storitev. Ukvarjajo se 
neposredno s strankami in sproti uvajajo spremembe in izboljšave. Člani tima imajo 
pristojnosti sprejemati odločitve o novih načinih opravljanja del. Šefov v takšnih 
organizacijah praktično ni več, člani tima prevzemajo odgovornost za usposabljanje, 
varnost, urnike dopustov in odločitve o metodah dela, plačnih in nagradnih sistemih ter 
za sodelovanje z drugimi timi. 

Nujnost timske organiziranosti dela v zdravstveni negi  

Znotraj tega sistema (Maze 2008, 20) tim izvajalcev zdravstvene nege izvaja 
popolno oskrbo skupine pacientov. Na dogovorjen način je timu dodeljeno določeno 
število pacientov. Timski model povezujejo z demokratičnim vodenjem. Člani tima 
imajo veliko avtonomije pri izvedbi nalog, čeprav tim povezuje skupna odgovornost. 
Pomanjkljivosti timskega modela so:  

− vodja tima porabi veliko časa za vzdrževanje uspešne timske komunikacije pri 
načrtovanju, nadziranju in koordiniranju izvajanja zdravstvene nege vseh 
članov tima (Sullivan in Decker 1997, 34), kar vodi v višje stroške;  

− kontinuiteta zdravstvene nege je lahko omejena, ker se dnevno spreminjajo 
člani in vodja tima, prav tako skupina pacientov, ki je dodeljena timu;  

− članom tima so dodeljene specifične naloge pri pacientu, kar onemogoča 
celovit pregled nad njegovimi potrebami; 

− vodje tima so bolj osredotočeni na papirnato delo kot usmerjeni na fizične oz. 
realne potrebe pacientov; 

− problemi v delegiranju in komuniciranju so velikokrat razlogi za manjšo 
uspešnost timskega modela, kot bi pričakovali na osnovi teoretičnih izhodišč. 
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Trajni razvoj kakovosti zdravstvene oskrbe 

Vrednotenje in nadziranje kakovosti zdravstvene dejavnosti sta med najtežjimi 
problemi v javni zdravstveni službi. Bolnike z enako boleznijo bodo zdravnik zdravili 
različno, pa vendar bodo vedno menili, da je bila zdravstvena oskrba kakovostna. Trajni 
razvoj kakovosti zdravstvene oskrbe (povzeto po Česen 2003, 225) je sestavina 
vsakodnevnega dela zdravstvenih delavcev. Njegov končni smoter so dobri zdravstveni 
rezultati. Ker pa so ti odvisni od mnogih dejavnikov in ne le prizadevanj zdravstvenih 
delavcev, so glavna prijemališča trajnega razvoja kakovosti zdravstvene oskrbe še 
vedno ustrezni človeški, materialni in finančni viri ter »pravilno« organizirani in vodeni 
procesi zdravljenja. Med pomembnimi formalnimi viri omenja napisane in od 
pristojnega organa objavljene smernice za delo, ki temeljijo na strokovnih poklicnih 
standardih (ustrezni medicinski doktrini). Ravnanje po smernicah naj bi zagotovilo 
predvideno kakovost zdravstvene oskrbe kot prispevek zdravstvenih delavcev k 
zdravstvenemu izidu. Medicinska stroka je močno zaposlena z izdelavo različnih 
smernic za delo. V razvitih državah pripravljajo smernice »odlične prakse« tako, kot jo 
razumejo in sprejemajo ekonomsko in kulturno razvite družbe. Takšno prakso njihova 
zdravstvena zavarovanja, javna ali zasebna, lahko tudi plačujejo. Smernice klinične 
prakse (clinical practice guidelines – CPG) opredeljujejo: optimalno stopnjo praktične 
odličnosti, učinkovito rabo razpoložljivih virov in minimalna tveganja za bolnike v 
procesu zdravljenja. Odločitev (po Česen 2003, 227) zdravstvenih delavcev za trajen 
razvoj kakovosti je neprecenljiva. S tem da delamo samo »prave stvari na pravi način«, 
bomo odločilno prispevali k naporom javne zdravstvene politike in javnih plačnikov 
zdravstvenih programov k ohranitvi visoke ravni dogovorjenega zdravstvenega 
standarda za vse ljudi. 
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5 PREDSTAVITEV PROUČEVANE ORGANIZACIJE – SPLOŠNA 
BOLNIŠNICA CELJE  

Splošna bolnišnica Celje je regijska bolnišnica, ki zagotavlja zdravstveno dejavnost 
na sekundarni ravni in obsega bolnišnično ter specialistično ambulantno dejavnost. 
Zdravstvena nega zagotavlja zdravstveno obravnavo pacientov v obeh dejavnostih. SB 
je v letu 2007 med slovenskimi bolnišnicami zavzemala 7,81 % vsega prihodka, pri tem 
opravila 10 % vseh primerov akutne obravnave in predstavlja po velikosti tretjo 
največjo slovensko bolnišnico. Gravitacijsko območje SB Celje kot matične bolnišnice 
zavzema Savinjsko statistično regijo, ki ima cca 260.000 prebivalcev, kar predstavlja 
12,88 % prebivalstva v Sloveniji (Splošna bolnišnica Celje 2009b, 29). 

Splošna bolnišnica Celje je javni zavod, katerega ustanoviteljica in lastnica je 
država. Bolnišnica ima 31 medicinskih oddelkov s skupno 747 bolniškimi posteljami ter 
spremljevalne dejavnosti za oskrbo. Na dan 31. 12. 2008 je bilo zaposlenih 1.709 
delavcev, od tega 256 zdravnikov (Splošna bolnišnica Celje 2009a). 

Področje zdravstvene nege pokriva 748 zaposlenih. Izobrazbena struktura teh je 
naslednja: 200 diplomiranih medicinskih sester, 54 višjih medicinskih sester ter 494 
zdravstvenih tehnikov in srednjih medicinskih sester (Splošna bolnišnica Celje 2009b, 
17). 

V letu 2007 se je v celjski bolnišnici zdravilo 33.789 bolnikov, opravljenih je bilo 
305.172 ambulantnih specialističnih pregledov in 2002 poroda. Povprečna ležalna doba 
v preteklem letu je bila 4,67 dni. 

Cilj službe zdravstvene nege je izvajati kakovostno in humanitarno zdravstveno 
nego, ki bo primerljiva z evropskimi standardi (Splošna bolnišnica Celje 2007, 284). 
Obseg dela zdravstvene nege se je povečal zaradi njene specializirane vloge. 
Profesionalnost izvajalcev zdravstvene nege zahteva znanje, ki temelji na znanstveni 
podlagi. Služba zdravstvene nege v SB Celje si še vedno prizadeva za priznanje 
samostojne stroke zdravstvene nege. Hiter napredek moderne tehnologije zahteva tudi 
na področju zdravstvene nege vzporeden razvoj. Medicinske sestre SB Celje 
organizirajo in delno tudi izvajajo številna interna izobraževanja s področja zdravstvene 
nege, higiene, medicine, komunikacije ipd. ter sodelujejo na strokovnih srečanjih doma 
in v tujini, kjer predstavljajo svoje znanje in izkušnje. 
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6 OPIS CILJEV, HIPOTEZ, UPORABLJENE METODE 
INSTRUMENTARIJA IN VZORCA 

Za kakovostno raziskavo je treba pripraviti učinkovit in natančen načrt, pri čemer je 
treba opraviti veliko potencialnih izbir (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 63). V 
našem primeru smo se lotili raziskave v obliki študije primera (Strašek in Trnavčevič 
2007, 6) in jo zasnovali v fazah, prikazanih na sliki 6.1.  

Slika 6.1 Faze zasnove raziskave 

 
Vir: Strašek in Trnavčevič 2007, 6. 

6.1 Namen in predmet raziskave  

Predmet raziskave je analiza organizacijske kulture in povezave tipov 
organizacijske kulture z dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami na 
področju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje. 

Zdravstvena nega (kot največja poklicna skupina) je del organizirane bolnišnične 
dejavnosti, ki z ustrezno organizacijo zagotavlja neprekinjeno nudenje kakovostnih in 
individualno usmerjenih ter učinkovitih storitev za paciente, ne glede na to, da so nosilci 
zdravstvene dejavnosti zdravniki. Rezultati oz. kakovost storitev v zdravstveni negi pa 
so zagotovo tudi odvisni od organizacijske kulture in zadovoljstva njenih zaposlenih. 

Namen naloge je bil ugotoviti prevladujoči tip organizacijske kulture (danes in 
želene v prihodnosti), prepoznati njene značilnosti, ki spodbujevalno ali zaviralno 
vplivajo na uspešnost organizacije zdravstvene nege ter predlagati managementu 
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Splošne bolnišnice Celje potrebne spremembe glede na raziskavo in korake za izvedbo 
ter ugotoviti povezanost organizacijske kulture s posameznimi dejavniki zadovoljstva 
zaposlenih z delom in delovnimi pogoji. 

6.2 Temeljni cilji raziskave  

Cilji raziskave so bili: 

− povzeti bistvene ugotovitve raziskav na proučevanih področjih, s poudarkom 
na področju zdravstva in zdravstvene nege, 

− na vzorcu zaposlenih v zdravstveni negi Splošne bolnišnice Celje ugotoviti, 
kakšna je organizacijska kultura sedaj in kakšno bi želi v prihodnje, 

− ugotoviti zadovoljstvo z delom in delovnimi pogoji v zdravstveni negi Splošne 
bolnišnice Celje, 

− ugotoviti povezanost med organizacijsko kulturo in zadovoljstvom zaposlenih 
v zdravstveni negi, 

− na osnovi ugotovitev predlagati vodstvu bolnišnice določene organizacijske in 
upravljavske spremembe in načine za dosego le-teh, da bi bilo delo zaposlenih 
na področju zdravstvene nege uspešno in učinkovito. 

6.3 Raziskovalne hipoteze 

Na osnovi zastavljenih ciljev in ugotovljenih teoretičnih izhodišč za proučevanje 
navedene teme smo si v raziskavi zastavili naslednje raziskovalne hipoteze:  

− H1: Za zdravstveno nego je pomembna večja stopnja sodelovanja in zaupanja 
pri strateških usmeritvah v bolnišnici. 

− H2: V zdravstveni negi je preveč nadzora oz. spremljanja učinkovitosti (na rok 
opravljeno delo, nizki stroški obratovanja), kar zmanjšuje uspešnejše delovanje 
bolnišnice in njeno vodenje. 

− H3: V zdravstveni negi je premalo timskega dela in mentorskega odnosa.  
− H4: Za zdravstveno nego je premalo povezovalnih dejavnikov zaradi prevelike 

stopnje formalizma (birokracije) in hierarhičnega vodenja bolnišnice. 

6.4 Identifikacija in klasifikacija spremenljivk 

Za neodvisne spremenljivke štejemo tiste, ki klasificirajo, ali s katerimi 
pojasnjujemo odvisne spremenljivke. V raziskavi smo kot neodvisne spremenljivke šteli 
demografske dejavnike (spol, starost, dosežena izobrazba, skupna delovna doba in 
delovna doba na istem delovnem mestu) ter organizacijski dejavnik: položaj na 
delovnem mestu (vodja oz. oseba, ki ne opravlja vodstvenih nalog). 



Opis ciljev, hipotez, uporabljene metode instrumentarija in vzorca  

59 

Za odvisne spremenljivke štejemo tiste, ki so v centru naše pozornosti, so torej 
značilnosti pojava, ki nas v raziskovanju najbolj zanima, zato te spremenljivke 
obravnavamo v odnosu do ostalih spremenljivk, ki jih opisujejo, klasificirajo ali 
pojasnjujejo. V svoji raziskavi smo kot odvisno spremenljivko šteli tip organizacijske 
kulture, ki smo jo proučevali v različnih časovnih vidikih, in sicer: 

− organizacijska kultura tipa klan – sedaj, 
− organizacijska kultura tipa adhokracija – sedaj, 
− organizacijska kultura tipa trg – sedaj, 
− organizacijska kultura tipa hierarhija – sedaj, 
− organizacijska kultura tipa klan – želena, 
− organizacijska kultura tipa adhokracija – želena, 
− organizacijska kultura tipa trg – želena, 
− organizacijska kultura tipa hierarhija – želena. 

Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami smo merili s pomočjo vprašalnika s 
40 trditvami. Za vprašalnik smo izvedli analizo notranje konsistentnosti in s pomočjo 
Chronbachovega koeficienta α ugotovili .864 notranjo konsistentnost, kar nam je 
omogočalo nadaljnje delo s tem vprašalnikom. Veliko število trditev, s katerimi smo 
merili dejavnike zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami, smo zaradi lažje 
obdelave združili. Za združevanje spremenljivk smo uporabili metodo faktorske analize 
(več v nadaljevanju v naslednjem poglavju), s katero smo kot odvisne spremenljivke 
opredelili naslednje dejavnike zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami: 

− kakovost vodenja, 
− zavist in zamere med sodelavci,  
− nesodelovanje in rutinsko delo,  
− nagrade in pohvale, 
− osebna motiviranost za delo, 
− slaba usposobljenost za delo, 
− timsko delo in sodelovanje, 
− način reševanja problemov, 
− vpliv in vsebina dela, 
− dobro razumevanje na delu, in 
− usposobljenost in učinkovitost pri delu. 

6.5 Opis uporabljene metode in instrumentarija 

V magistrskem delu je uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja, in sicer 
neeksperimentalno kvantitativno raziskovanje. Kot metoda zbiranja podatkov je bil 
uporabljen anketni vprašalnik. V vprašalniku so bila uporabljena vprašanja zaprtega 
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tipa. Pred anketnim vprašalnikom je bilo spremno besedilo, ki je vsebovalo namen in 
cilje raziskave ter navodilo za izpolnjevanje in zahvalo za sodelovanje. 

Vprašalnik sestavljajo trije vsebinski sklopi. V prvem je uporabljen vprašalnik o 
tipih organizacijske kulture avtorjev Camerona in Quinna. Avtorja sta izdelala 
vprašalnik za merjenje organizacijske kulture OCAI (Organizational Culture 
Assessment Instrument), ki je razdeljen na šest vsebinskih področij, vsako področje pa 
je opisano s štirimi alternativami oz. trditvami, ki označujejo določen tip organizacijske 
kulture: 

− trditve pod točko A opisujejo kulturo tipa klan, 
− trditve pod točko B opisujejo kulturo tipa adhokracija, 
− trditve pod točko C opisujejo kulturo tipa trg, 
− trditve pod točko D opisujejo kulturo tipa hierarhija. 

Pri vsakem vsebinskem sklopu: temeljne značilnosti, vodenje v organizaciji, delo z 
zaposlenimi, povezovalni dejavniki v organizaciji, strateške usmeritve in merila 
uspešnosti, so anketiranci med vse alternative razdeliti 100 točk. Največje število točk 
so zaposleni pripisali trditvi, za katero menijo, da opisuje sedanje stanje v bolnišnici in 
želeno stanje v prihodnosti. 

V drugem delu vprašalnika smo s pomočjo 40 trditev (Crombach α=0,864) 
ugotavljali stopnjo zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. Anketirani so trditve 
ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice Likertovega tipa, kjer je 1 pomenilo, »da 
trditev sploh ne drži« in 5, »da trditev močno drži«. Vmesne ocene ustrezajo vrednostni 
lestvici. Moja raziskava delno temelji na prilagojenem vprašalniku, ki sta ga uporabila 
avtorja Keder in Lobnikar (2005) pri analizi zadovoljstva med policisti PU Ljubljana. 

Na koncu vprašalnika so bili še demografski podatki: starost, spol, stopnja dosežene 
izobrazbe, skupna delovna doba, število let zaposlitve na trenutnem delovnem mestu in 
položaj anketiranca na delovnem mestu (sem vodja oz. nisem vodja). 

6.5.1 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 97 od 797 zaposlenih v zdravstveni negi (tj. 12,93 % vseh 
zaposlenih v zdravstveni negi). Dogovor o neposredni izvedbi raziskave je potekal z 
glavno medicinsko sestro bolnišnice. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno, 
udeležencem sta bili zagotovljeni anonimnost in zaupnost. 

Med anketiranimi je bilo več žensk kot moških. To si lahko razlagamo s tem, da je 
poklic medicinske sestre sicer že od nekdaj ženska domena (Brnot 2009), v zadnjem 
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času pa postaja privlačen tudi za moške.18 V anketi je sodelovalo 86 žensk (86 %) in 11 
moških (11,3 %). 

Tabela 6.1 Struktura anketiranih po spolu 

Spol Število Delež v % 
Moški 11 11,3 
Ženske 86 88,7 
Skupaj 97 100,0 

 
V vzorcu je največ zaposlenih, ki so v starostni skupini od 26–30 let (22,7 %) in 

enak odstotek 22,7 je v starostni skupini od 31–35 let. Od 97 anketiranih jih je najmanj 
(5,2 %) v starosti od 51 let in več 9,3 % v starostni skupini od 20–25 let, 16,5 % v 
starosti od 36–40 let, 14,4 % jih je v starosti od 41–45 let in 9,3 % v starosti od 46–50 
let. Iz tabele lahko razberemo, da je bila kar polovica anketiranih stara do petintrideset 
let, starejših od petinštirideset je le 14,5 %19. 

Tabela 6.2 Starost in delovna doba zaposlenih v zdravstveni negi 

 Število Minimum Maksimum SV SD 
Starost 97 21 53 35,99 7,956 
Delovna doba 97 1 35 15,01 9,345 
Število let na tem delovnem 
mestu 97 1 35 12,19 9,430 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Na osnovi zgornje tabele lahko sklepamo, da so v poprečju anketirani stari 36 let. 
Razpon starosti se giblje od 21 do 53 let. Povprečna delovna doba je 15 let in povprečno 
dela anketirani na trenutnem delovnem mestu 12 let. 

Tabela 6.3 Izobrazba anketirancev 

 Število Delež v % 
ZT/MS 62 63,9 
VMS 7 7,2 
Diplomirana medicinska sestra / diplomirani 
zdravstvenik / diplomirana babica 

27 27,8 

Univ. dipl. org. 1 1,0 
 

                                                 
18 Konec leta 2008 je v Sloveniji opravljalo poklic medicinske sestre 17.000 zaposlenih, od 

tega 1.863 moških, to je bilo 11 % vseh oseb s tem poklicem (Brnot 2009). 
19 Po zadnjih znanih podatkih za leto 2008 je bilo v Sloveniji skoraj 40 % medicinskih 

sester starejših od 45 let, nadaljnjih 28 % pa jih je bilo razvrščenih v starostni razred od 35 do 
44 let (Brnot 2009).  
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Največjo skupino anketiranih predstavljajo s 63,9 % tisti s končano srednjo šolo 
(zdravstveni tehniki, srednje medicinske sestre), s 27,8 % sledi skupina z visoko 
strokovno izobrazbo (diplomirane medicinske sestre, diplomirani zdravstveniki), 
skupina z višjo izobrazbo (višje medicinske sestre) zajema 7,2 % vzorca. Univerzitetno 
izobrazbo ima 1,7 % anketiranih. 

Tabela 6.4 Položaj na delovnem mestu 

Položaj na delovnem mestu Število Delež v % 
Vodja  13 13,4 
Ni vodja 84 86,6 

 
13,4 % anketiranih je na vodstvenem delovnem mestu (oz. imajo položajni dodatek 

za vodenje), 86,6 % anketiranih niso vodje. 

6.5.2 Zbiranje podatkov 

Pred začetkom samega anketiranja sem se posvetovala z glavno sestro bolnišnice 
predvsem o izbiri vprašalnika ter o načinu anketiranja. Raziskava je bila opravljena v 
času od 24. aprila 2009 do 5. maja 2009. Vzorec je bil naključni. V pomoč mi je bila 
glavna sestra bolnišnice, ki je tudi sama pozvala zaposlene k sodelovanju. Anketiranje 
je potekalo tako, da so bili vprašalniki razdeljeni na vse oddelke v bolnišnici. 
Anketiranci so v anketiranju sodelovali prostovoljno, vsem pa je bila zagotovljena 
zaupnost njihovih odgovorov.  

6.5.3 Urejanje in obdelava podatkov 

Rezultati so bili obdelani s statističnim programom SPSS 14.0. Najprej smo naredili 
opisno statistiko, kjer so bile s frekvenčno analizo in deskriptivno analizo izračunane 
posamezne opisne statistike spremenljivk. V nadaljevanju smo najprej izračunali 
posamezne tipe organizacijske kulture (v skladu s proceduro tvorjenja tipa 
organizacijske kulture iz trditev vprašalnika OCAI), s pomočjo faktorske analize pa smo 
izračunali posamezne faktorje – dejavnike zadovoljstva z delom in delovnimi 
razmerami med zaposlenimi v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje.  

Relacije med posameznimi tipi organizacijske kulture glede na časovno 
komponento (danes in želeno v prihodnje) smo izračunali s pomočjo primerjave 
povprečnih vrednosti (uporabili smo t-test), za analizo povezanosti med posameznimi 
tipi organizacijske kulture ter dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami 
pa smo izvedli korelacijsko analizo (uporabili smo Pearsonov korelacijski koeficient – 
r). S primernimi statističnimi metodami smo ugotavljali povezavo med neodvisnimi in 
odvisnimi spremenljivkami.  
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7 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

7.1 Analiza organizacijske kulture v zdravstveni negi SB Celje  

Na podlagi pridobljenih podatkov sem po določeni metodologiji izračunala tip 
organizacijske kulture in sicer v dveh časovnih presekih: trenutno obliko organizacijske 
kulture ter želeno organizacijsko kulturo. Rezultati raziskave so podani v šestih 
vsebinskih sklopih: temeljne značilnosti organizacije, vodenje, delo z zaposlenimi, 
povezovalni dejavniki v organizaciji, strateške usmeritve in merilo uspešnosti, na 
začetku pa je prikazan še zbirni rezultat prevladujoče organizacijske kulture med 
zaposlenimi v zdravstveni negi v splošni bolnišnici Celje. 

Kot je razvidno iz podatkov, zbranih v tabeli v nadaljevanju (tabela 7.2), je v 
zdravstveni negi Splošne bolnišnice Celje vodilna kultura anketiranih tipa klan, sledi 
hierarhija, nato kultura trg in kot zadnja kultura adhokracija. V prihodnosti pa si 
zaposleni v zdravstveni negi (anketirani) želijo še občutno več kulture tipa klan. 
Podjetje s takšnimi značilnostmi je zelo prijazno do osebja, zaposleni si zaupajo, 
pomagajo in so kot ena velika družina. 

Raziskava kaže, da je najbolj pogosta kultura klan (SV=30,03), kjer sta ključnega 
pomena za razvojno usmerjenost timsko delo in inovativnost. Ugotavljamo, da se danes 
v zdravstveni negi že pojavljajo povezovanje, morala, usposabljanje, odprte 
komunikacije, sodelovanje pri odločanju, prilagodljivost, sodelovanje, timsko 
delovanje, česar pa si anketirani za prihodnost želijo še pomembno več.  

Na drugem mestu je kultura hierarhije (SV=28,27), anketirani si je želijo v 
prihodnje nekoliko manj, kot je je danes. Kulturo zaznamujejo predvsem usmerjenost 
vase, v kontrole, stalnost, zanesljivost, učinkovitost in nizke stroške, vodenje pa je 
usmerjeno v koordinacijo in organiziranje, v ospredju so formalna pravila. Pomembno 
je gladko delovanje organizacije, odraža jo visoka stopnja fleksibilnosti in 
individualnosti. 
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Slika 7.1 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – skupni 
rezultat 

 
 
Kulturi adhokracija in trg v zdravstveni negi nista prevladujoči. Medtem ko si 

kulture adhokracija zaposleni v zdravstveni negi želijo v prihodnje enako, kot je 
zastopana danes, je pri kulturi trg za prihodnost očitna želja po zmanjšanju SV=15,53 
(organizacija vzdržuje zunanjo usmerjenost, izražena je potreba po stabilnosti in 
kontroli).  
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7.1.1 Skladnost organizacijske kulture v SB Celje 

Skladnost organizacijske kulture pomeni, da bodo različni vidiki organizacijske 
kulture, temeljne značilnosti organizacije, vodenje, delo z zaposlenimi, povezovalni 
dejavniki v organizaciji, strateške usmeritve in merilo uspešnosti vedno poudarjali enak 
tip organizacijske kulture. Na podlagi analize vsakega posameznega sklopa sem prišla 
do ugotovitve, da organizacijska kultura v zdravstveni negi splošne bolnišnice na 
proučevani posamezni sklop ni skladna. 

Anketirani pri treh sklopih (podrobneje v nadaljevanju) zaznavajo organizacijsko 
kulturo kot klan in pri treh sklopih kot hierarhijo. Pri prvih treh sklopih, ki označujejo 
splošne značilnosti organizacije, vodenje in delo z zaposlenimi, so zaposleni zaznali 
kulturo klana. Pri povezovalnih dejavnikih, strateških usmeritvah in uspešnosti pa so 
anketirani zaznali kot prevladujočo kulturo hierarhije. Vendar je bila v vseh treh 
primerih zelo blizu kultura klana.  

Razlog za to, da se rezultati prepletajo med kulturo hierarhije in klana vidim v tem, 
da je bilo podjetje hierarhično naravnano (SV=28,27), vendar je danes že prevladujoči 
tip kulture klan (SV=29,86). 

S t-testom testiramo razlike med aritmetičnima sredinama. Odvisna vzorca oz. 
dvojice podatkov smo zbrali tako, da smo iste enote (tip org. kulture klan sedaj in klan 
naj bi bil) merili dvakrat (je značilno sedaj oz. bi moralo biti značilno v prihodnje). 
Namesto, da bi analizirali opažene vrednosti za vsako enoto, izračunamo razliko med 
vrednostnima spremenljivke. Postopek Paired-Simples t-test je namenjen primerjavi 
aritmetičnih spremenljivk za t. i. odvisna vzorca. Iz parov vrednosti spremenljivk se 
izračunajo razlike in preizkus domneva, da je povprečna razlika različna od nič 
(Radovan in Turk 2008, 168). 
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Tabela 7.1 Primerjava trenutnega in želenega stanja organizacijske kulture ZN v 
SBC 

Korelacija Medsebojna razmerja – razlika Tip kulture 
sedaj/prihodnje 

PV d/ 
PV ž SD 

Koef. p PV SD t p 
Klan 
- danes (d) 30,03 12,24
- želja (ž) za 
prihodnost 38,20 11,90 0,429 0,000 -8,17 12,90 -6,01 0,000

Adhokracija 
- danes 20,18 7,03
- želja za prihodnost 21,59 7,79 0,415 0,000 -1,40 8,04 -1,65 0,101

Trg 
- danes 21,67 9,04
- želja za prihodnost 15,53 6,74 0,078 0,465 6,15 10,84 5,37 0,000

Hierarhija 
- danes 28,18 8,4
- želja za prihodnost 24,66 7,79 0,382 0,000 3,52 9,02 3,70 0,000

Legenda: PV – povprečno število doseženih točk (od 0 do 100); d – danes, ž – želja za 
prihodnost; SD – standardni odklon; p – mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali 
manj; t – t-test. 

V tabeli vidimo, da pri vseh oblikah organizacijske kulture razen pri tipu OK 
adhokracija prihaja do statistično značilnih razlik med oceno trenutnega tipa OK ter 
želenim stanjem. Zaposleni v zdravstveni negi v SBC si želijo okrepiti že sedaj 
prevladujoč tip OK – klan, hkrati pa si želijo, da bi se še zmanjšala hierarhija kot drugi 
prevladujoč tip OK. 

Zanimiv je rezultat, da si želijo zaposleni še manj značilnosti OK tip trga. 
Če povzamemo rezultate, lahko ugotovimo, da je za organizacijsko kulturo 

zdravstvene nege v splošni bolnišnici Celje značilno, da sta prevladujoči organizacijska 
kultura klana ter hierarhije; gre za kombinacijo visoko strukturiranega in s pravili 
reguliranega delovnega okolja, kjer pa odnosi med zaposlenimi temeljijo na klanski 
povezanosti. Organizacijska kultura klana je tudi najbolj želena oblika bodoče 
organizacijske kulture, anketiranci pa si želijo, da bi bilo v bodoče manj orientiranosti k 
ciljem (kultura trga), ter tudi manj hierarhije.  

Rezultati raziskave kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike med obstoječo 
in želeno organizacijsko kulturo v zdravstveni negi. Statistično značilne razlike smo 
odkrili pri kulturi klana, kjer si zaposleni želijo to kulturo okrepiti (t=-6,01, p=0,000), 
statistično značilne razlike so pri kulturi trga, kjer si zaposleni v zdravstveni negi želijo, 
da bi bila ta značilnost organizacijske kulture v bodoče šibkejša (t=5.37, p=0,000), prav 
tako pa si želijo, da bi bila v bodoče za zdravstveno nego manj značilna tudi 
organizacijska kultura hierarhije (t=3,70, p=0,000). Statistično značilnih razlik nismo 
ugotovili samo pri kulturi adhokracije. 
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7.1.2 Temeljne značilnosti zdravstvene nege v SB Celje 

Pri prvem sklopu vprašanj, ki zadeva splošne oz. temeljne značilnosti podjetja, so 
zaposleni dodelili največ točk organizacijski kulturi tipa klan, ki ima poudarjeno 
dimenzijo notranje osredotočenosti in integracije. Organizacijo zaznavajo kot prijazno 
osebju. Zaposleni pa si želijo v prihodnje manj hierarhičen in kontrolni sistem, kjer bi 
njihovo delo določala formalna pravila. 

Tabela 7.2 Temeljne značilnosti organizacije 

Je značilno sedaj Bi moralo biti značilno 
Tip kulture 

SV SD SV SD 
Klan 29,41 21,743 29,67 21,69 
Adhokracija 20,97 12,175 25,99 16,214 
Trg 27,20 17,700 24,89 17,045 
Hierarhija 22,63 17,377 18,85 16,50 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Med mnenjem anketiranih glede na čas opazovanja organizacijske kulture obstaja 
razlika. Temeljne značilnosti organizacije pokažejo, da je po mnenju zaposlenih v 
zdravstveni negi v bolnišnici danes največ kulture z značilnostmi tipa klan (SV=29,41), 
sledi kultura trga (SV=27,20), kultura hierarhije (SV=22,63) in kot zadnja kultura 
adhokracije (SV=20,97). Anketirani si v prihodnosti prav tako želijo kulturo klana, 
katere značilnost je, da si ljudje delijo dobro in zlo. Pri kulturi za prihodnost pa so 
razlike pri hierarhiji in trgu, saj so anketirani izrazili željo po nekoliko manjši stopnji 
hierarhije (organizacija je formalizirano in strukturirano okolje) in trga (organizacija je 
naravnana na izide, naloge so prve). Glede na današnje stanje pa si anketirani v 
prihodnost želijo več adhokracije (organizacija je dinamično, podjetniško in ustvarjalno 
delovno okolje), ki ima poudarjeno dimenzijo zunanje osredotočenosti in diferenciacije, 
zaradi česar organizacije nenehno iščejo nove priložnosti na trgu. 
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Slika 7.2 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – 
temeljne značilnosti organizacije 

 
 
Če povzamemo ugotovitve (glej prejšnjo sliko), lahko, ko analiziramo temeljne 

značilnosti organizacijske kulture zdravstvene nege v celjski bolnišnici, ugotovimo, da 
prevladuje organizacijska kultura klana, ki je tudi najbolj želena oblika organizacijske 
kulture med anketiranimi. Primerjava povprečnih vrednosti obstoječe in želene 
organizacijske kulture pri vsebinskem sklopu temeljne značilnosti organizacije kažejo 
statistično značilne razlike le pri adhokraciji (t=-2,89; p=0,004); zaposleni v zdravstveni 
negi si glede temeljnih značilnosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje želijo 
več kreativnosti in orientiranosti v prihodnost, pri tem pa si želijo, da bi jih njihovi 
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vodje bolj podpirali pri tem. Pri ostalih elementih organizacijske kulture nismo 
ugotovili statistično značilnih razlik  

7.1.3 Vodenje zdravstvene nege in procesov v SB Celje 

Naslednji sklopi vprašanj zadevajo način vodenja zdravstvene nege in na splošno 
procesov v bolnišnici. 

Tabela 7.3 Vodenje v organizaciji 

Je značilno sedaj Bi moralo biti značilno 
Tip kulture 

SV SD SV SD 
Klan 31,40 15,800 39,62 21,164 
Adhokracija 21,13 11,958 20,16 15,356 
Trg 21,02 18,527 10,62 9,872 
Hierarhija 26,34 16,305 29,60 18,545 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je danes najbolj v ospredju slog vodenja, ki 
sodi na področje kulture klan (vodje – managerji so mentorji in morda očetovske 
osebnosti). Bistveno manj se uporablja slog vodenja po kulturi trg (agresivno vodenje, 
brez upoštevanja mnenja zaposlenih), adhokracija in nekoliko več hierarhija (veliko 
koordiniranja, organiziranja in zagotavljanja učinkovitega delovanja).  

V prihodnosti si anketiranci želijo še povečanje že prevladujočega sloga vodenja, ki 
sodi na področje kulture klana (vodenje s poudarkom mentorstva), nekoliko želijo, da bi 
se povečal slog vodenja po kulturi hierarhije (voditelji so ponosni, da so dobri in 
učinkoviti usklajevalci in organizatorji). Anketiranci pa si v prihodnosti pomembno 
manj želijo načina vodenja po kulturi trga (voditelji so trdi, zahtevni, tekmovalni – 
opravijo, česar se lotijo), enako pa želijo v prihodnje slog vodenja po kulturi 
adhokracija (voditelji so inovatorji in pripravljeni tvegati). 
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Slika 7.3 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – 
vodenje 

 
 
Pri elementu vodenja lahko ugotovimo, da tudi za vodenje velja, da je prevladujoč 

tip organizacijske kulture kombinacija med organizacijsko kulturo klana ter hierarhije. 
Zaposleni si v prihodnje želijo veliko več timskega dela in vodij, ki delujejo kot 
motivatorji. Statistično značilne razlike smo ugotovili med obstoječo in želeno pri 
kulturi klana (t=-3,14; p=0,002), si pa anketiranci želijo veliko manj vodenja, ki od 
zaposlenih zahteva doseganje vnaprej zastavljenih ciljev (organizacijska kultura trga), 
saj smo tudi pri tem segmentu ugotovili statistično značilne razlike (t=4,96, p=0,000). 
Pri drugih dveh oblikah nismo ugotovili statistično značilnih razlik. 
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7.1.4 Delo z zaposlenimi 

V nadaljevanju so prikazani rezultati dela z zaposlenimi kot elementa 
organizacijske kulture, ki pokažejo, da je danes najbolj v ospredju način dela z 
zaposlenimi, ki sodi na področje kulture klan (SV=33,66). V modelu kultura klana 
managerji poudarjajo timsko delo, sodelovanje zaposlenih pri razvoju in močan sistem 
vrednot, ki promovirajo skupno identiteto. V prihodnje bi si anketirani iz zdravstvene 
nege želeli še bistveno povečati obstoječi način dela z zaposlenimi (SV=40,22).  

Tabela 7.4 Delo z zaposlenimi 

Je značilno sedaj Bi moralo biti značilno 
Tip kulture 

SV SD SV SD 
Klan 33,66 16,667 40,22 18,931 
Adhokracija 17,53 10,152 17,17 9,716 
Trg 21,18 17,248 11,67 9,392 
Hierarhija 28,06 18,534 31,17 21,477 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Po oceni anketirancev je na drugem mestu »model dela z ljudmi, ki temelji na 
kulturi hierarhije, avtorja ga poimenujeta »vase usmerjen model« – postopki določajo 
delovanje ljudi. Tudi v prihodnje si želijo, da bi ostalo podobno, oz. da se nekoliko 
poveča (model označuje kontrola, notranja usmerjenost, standardizacija in vdanost 
postopkom, stabilnosti in hierarhiji).  

Tip kulture trg je danes tretji v zdravstveni negi bolnišnice (SV=21,18), za 
prihodnost pa so zaposleni v poklicni skupini nega izrazili željo po občutnem 
zmanjšanju (SV=11,67). »Model dela« kultura trga je s strani managementa zasnovan 
na planiranju, postavljanju in doseganju merljivih ciljev, merjenju produktivnosti in 
spodbujanju tekmovalnosti. Ljudje tekmujejo in stremijo k ciljem. 
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Slika 7.4 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – delo z 
zaposlenimi 

 
 
Želje anketirancev za prihodnost glede načina dela zaposlenih, ki sodi na področje 

kulture adhokracije: danes je na tretjem mestu (SV=17,53) in tudi za prihodnje 
zaposleni želijo, da ostane podobno. Model dela z ljudi, ki temelji na kulturi 
adhokracije, poimenujeta Cameron in Quinn »odprti model«. Model spodbuja 
uresničevanje idej zaposlenih, njihovo ustvarjalnost, vizionarstvo in tveganje. 

V Splošni bolnišnici Celje v zdravstveni negi pri delu z zaposlenimi torej 
prevladujeta organizacijski kulturi klana in hierarhije, pri obstoječi organizacijski 
kulturi pa lahko opazimo tudi močno organizacijsko kulturo trga. Zanimivo je, da si 
anketiranci želijo, da se v bodoče ta oblika organizacijske kulture zmanjša (razlike med 
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obstoječo in želeno stopnjo usmerjenosti na trg pri delu z zaposlenimi v zdravstveni 
negi so statistično značilne; t=5,01; p=0,000), želijo pa si tudi krepitev organizacijske 
kulture klana (t=-2,76, p=0,007). Si pa zaposleni v zdravstveni negi ne želijo sprememb 
glede na obstoječe stanje pri hierarhiji in adhokraciji. 

7.1.5 Povezovalni dejavniki 

V četrtem sklopu, ki prikazuje lepilo organizacije (povezovalni dejavniki), 
prevladujejo trditve, ki nakazujejo kulturo tipa hierarhija (SV=28,66), sledijo kultura 
klana (SV=27,37), kultura trga (SV=22,74) in kot zadnja kultura adhokracije 
(SV=21,24).  

Tabela 7.5 Povezovalni dejavniki v organizaciji 

Je značilno sedaj Bi moralo biti značilno 
Tip kulture 

SV SD SV SD 
Klan 27,37 17,916 33,85 19,222 
Adhokracija 21,24 12,038 23,41 15,686 
Trg 22,74 13,644 20,82 14,167 
Hierarhija 28,66 16,354 22,14 14,204 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Zaposleni si želijo, da bi bil za zdravstveno nego pomemben predvsem razvoj 
zaposlenih oz. si za prevladujoč tip kulture želijo klan (SV=33,85), katerega 
zaznamujejo dobri odnosi, ki so odraz zaupanja v sposobnosti zaposlenih, enakih 
možnosti, sodelovanja in vključevanja.  

Anketirani si v prihodnosti želijo nekoliko več kulture tipa adhokracije, katere 
značilnost je, da si ljudje delijo dobro in zlo, šteje biti v prvih vrstah. Pri kulturi za 
prihodnost pa so razlike pri hierarhiji in trgu. Najmanj si želijo kulture trga 
(organizacijo povezuje zavzetost za zmagovanje), podjetje ceni tekmovalnost in 
dosežene rezultate oz. doseganje ciljev in uspeh na trgu. Pomembno je sodelovanje z 
zunanjimi lastniki in delo za organizacijo. 

Anketirani so izrazili željo po nekoliko manjši stopnji hierarhije (organizacija je 
formalizirano in strukturirano okolje). Če povzamemo, trenutno zaposlene v zdravstveni 
negi med sabo povezujejo predvsem pravila, postopki in jasno strukturirano okolje – 
kultura hierarhije, ki jo nadgrajuje kultura klana. V prihodnje si zaposleni želijo 
predvsem okrepitev kulture klana (t=-3,42, p=0,001) ter manj hierarhije (t=2,83, 
p=0,006). 
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Slika 7.5 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – 
povezovalni dejavniki 

 
 

7.1.6 Strateške usmeritve 

Naslednji sklop prikazuje strateške usmeritve. Anketirani so ocenili, da so danes 
najbolj v ospredju strateške usmeritve, značilne za tip kulture hierarhija (SV=32,15). 
Bistveno manj je po mnenju zaposlenih v zdravstveni negi značilnosti strateških 
usmeritev kulture trga, nekoliko več je adhokracije. Na drugem mestu so strateške 
usmeritve organizacijske kulture tipa klan (SV=25,75).  
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Tabela 7.6 Strateške usmeritve 

Je značilno sedaj Bi moralo biti značilno 
Tip kulture 

SV SD SV SD 
Klan 25,75 15,845 38,67 18,855 
Adhokracija 22,15 12,476 22,89 10,913 
Trg 19,95 16,294 14,83 11,574 
Hierarhija 32,15 17,898 23,67 15,043 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Za prihodnost anketirani izražajo težnjo povečanja strateških usmeritev s področje 
kulture klana (organizacija poudarja dolgoročno vključevanja zaposlenih, koristnost 
njihovega osebnega razvoja, komunikacije, veliko šteje složnost in vzdušje (SV=38). 
Merilo uspeha sta posluh za odjemalce in skrb za ljudi.  

Zaposleni v zdravstveni negi bolnišnice želijo večje zmanjšanje strateških 
usmeritev hierarhije (dolgoročno sta pomembni stabilnost in uspešnost – učinkovito, 
gladko delovanje). Anketiranci si želijo v prihodnosti še manj strateških usmeritev po 
kulturi trga (SV=14,83), za katero je ključno doseganje ciljev; vsi se zavzemajo, da bi 
bila organizacija ugledna in uspešna, strateško je usmerjena v okolje in lastno kontrolo. 

Enako kot do sedaj pa želijo v prihodnje strateških usmeritev po tipu adhokracija 
(strategija sledi spremembam v okolju in nenehnemu izboljševanju, pridobivanju novih 
virov, procesov in metod). 
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Slika 7.6 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – 
strateške usmeritve 

 
 
Glede strateške usmeritve organizacije torej anketiranci poročajo, da je bistvo 

obstoječe organizacijske kulture v tem vsebinskem segmentu skrb za stabilno zaposlitev 
– kultura hierarhije, ki si je anketiranci v bodoče želijo manj (t=3,83, p=0,000), želijo si 
manj orientiranosti na trg (t=2,57, p=0,012), predvsem pa si želijo krepitve kulture 
klana (t=5,30, p=0,000), kar pomeni večjo stopnjo opolnomočenja zaposlenih v 
zdravstveni negi. 
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7.1.7 Merilo uspešnosti 

Zaposleni so v trditvah pri šestem sklopu vprašanj ocenili, da sta hierarhija in klan 
vodilni kulturi po merilu uspešnosti. Medtem si v prihodnosti anketiranci želijo 
pomembno manj hierarhije, za skoraj 9 točk (po Cameronu in Quinnu pomeni 
pomembno odstopanje) si za prihodnost želijo pomembno več kulture klana (SV=46,6). 
V klanu je uspeh opredeljen v smislu skrbi za zaposlene, ki temelji na človeških 
odnosih, usmerjen je v lastno organizacijo. 

Tabela 7.7 Merilo uspešnosti 

Je značilno sedaj Bi moralo biti značilno 
Tip kulture 

SV SD SV SD 
Klan 31,56 19,986 46,06 18,474 
Adhokracija 19,35 11,162 19,72 11,978 
Trg 17,20 15,081 11,39 8,869 
Hierarhija 31,77 16,838 22,88 13,191 

Legenda: SV=srednja vrednost; SD=standardni odklon 

Kulturi adhokracija in trg nista vodilni v zdravstveni negi. Kulture adhokracija 
(uspeh je opredeljen kot prilagajanje spremembam in fleksibilnost) si ne želijo več kot 
danes (kar je lahko ovira pri uvajanju sprememb), pri trgu (uspeh sta tržni delež in 
prodiranje v tržišče) pa je za prihodnost očitna želja po bistvenem zmanjšanju v 
primerjavi z danes SV=11,39 (merila za uspeh so: donosnost, učinkovitost, 
produktivnost, slava oziroma tekmovalnost). 
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Slika 7.7 Obstoječe in želene organizacijske kulture v zdravstveni negi – merila 
uspešnosti 

 
 
Ko se torej pogovarjamo o merilih, ki jih v organizaciji uporabljajo za ocenjevanje 

uspešnosti, lahko ugotovimo, da v zdravstveni negi v celjski bolnišnici prevladuje 
organizacijska kultura hierarhije, kar pomeni, da so obstoječa merila uspešnosti 
zanesljiva dobava, izpolnjevanje rokov in nizki stroški. Zaposleni v zdravstveni negi si 
želijo, da bi bilo hierarhije v prihodnje manj (t=4,15, p=0,000), prav tako si želijo manj 
kulture trga (t=3,49, p=0,001), želijo pa si veliko več kulture klana (t=-6,20, p=0,000), 
kar pomeni, da si želijo, da bolnišnica v prihodnje veliko bolj poudarja dolgoročno 
koristnost osebnega razvoja ljudi, da več štejeta složnost in dobro vzdušje med 
zaposlenimi, kot merilo za uspešnost pa štejeta posluh za stranke in skrb za ljudi. Bistvo 
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organizacijske kulture klana je timsko delovanje, sodelovanje in iskanje soglasja ter 
visoka pripadnost organizacije do zaposlenih. 

7.1.8 Povezanost socialno-demografskih dejavnikov z organizacijsko kulturo 
zaposlenih v zdravstveni negi 

V nadaljevanju smo opravili tudi analizo, s katero smo ugotavljali povezanost med 
tipom organizacijske kulture ter demografskimi in organizacijskimi dejavniki. Pri tem 
smo ugotovili, da se starost anketiranca statistično značilno ne povezuje z 
organizacijsko kulturo; starost anketiranca tako ne vpliva na oceno niti na preferenco 
določenega tipa organizacijske kulture.  

Zelo malo statistično značilnih povezav smo ugotovili tudi pri izobrazbi 
anketirancev; stopnja izobrazbe se je statistično značilno in pozitivno povezala le s 
pričakovanim povečanjem kulture hierarhije v prihodnje; bolj izobraženi si v primerjavi 
z nižje izobraženimi v prihodnje želijo okrepiti kulturo hierarhije (r=0,225, p=0,033).  

Prav tako nismo ugotovili povezanosti med skupno delovno dobo in delovno dobo 
na trenutnem delovnem mestu ter preferenco oziroma oceno organizacijske kulture. 
Tudi delovne izkušnje, tako kot starost, niso povezane s tem, kako nekdo, ki je zaposlen 
v zdravstveni negi, ocenjuje sedanje stanje organizacijske kulture ali kakšne so njegove 
želje glede pričakovane organizacijske kulture. Variacij ocen in pričakovanj glede 
organizacijske kulture nismo ugotovili niti pri položaju, ki ga anketiranci zasedajo v 
organizacijski hierarhiji; med vodji in vodenimi nismo ugotovili statistično značilnih 
razlik.  

Edina preostala statistično značilna razlika, ki smo jo ugotovili pri analizi 
organizacijske kulture, je bila pri spolu anketiranca glede na oceno organizacijske 
kulture hierarhija sedaj; ženske so trenutno organizacijsko kulturo tipa hierarhija 
ocenile kot bolj prevladujočo (SV=28,98, SO=8,4) od njihovih sodelavcev (SV=23,10, 
SO=7,2); ženske obstoječo organizacijsko kulturo dojemajo kot bolj izrazito hierarhično 
od moških (t=-2,19, p=0,031). Vsaj kar se tiče opisanih demografskih dejavnikov lahko 
rečemo, da je organizacijska kultura v zdravstveni negi v celjski bolnišnici dojeta enako, 
ne glede na razlike v demografskih dejavnikih.  

7.2 Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami v zdravstveni negi v SB 
Celje 

Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami med zaposlenimi v zdravstveni negi 
v splošni bolnišnici Celje smo merili s pomočjo 40 trditev. Ker je za analizo toliko 
spremenljivk občutno preveč, smo najprej za ta vprašalnik izvedli faktorsko analizo. 
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7.2.1 Faktorska analiza vprašalnika zadovoljstva z delom in delovnimi 
razmerami  

Faktorska analiza je namenjena proučevanju povezav v množici opazovanih 
spremenljivk. Odkriti želi skupne razsežnosti opazovanih spremenljivk in tako omogoči 
vpogled v osnovno strukturo podatkov. Cilj metode je odkriti manjše število latentnih 
('skritih') spremenljivk, imenovanih faktorji, s katerimi želi pojasniti zveze med 
opazovanimi spremenljivkami.  

V raziskovalnem delu se velikokrat zgodi, da določenih lastnosti enot ni mogoče 
neposredno izmeriti. Zato proučujemo takšne pojave posredno skozi opazovane 
spremenljivke kot indikatorje omenjene lastnosti (konstrukta). Izkušnje so pokazale, da 
so metode faktorske analize posebej primerne za pojasnitev povezav med opazovanimi 
spremenljivkami na podlagi ene ali več nemerljivih latentnih spremenljivk (faktorjev).  

Faktorska analiza spada med metode zmanjšanja razsežnosti podatkov. Pri faktorski 
analizi je poudarek na modelskem pristopu, pri čemer je vsaka opazovana spremenljivka 
predstavljena kot linearna kombinacija majhnega števila latentnih skupnih faktorjev in 
po enega specifičnega faktorja.  

V faktorsko analizo smo vključili 40 spremenljivk, iz nje pa smo izločili trditev 
»Dostop do strokovne literature, ki jo potrebujem za delo, je dober«, ker smo pri prvem 
poskusu faktorske analize ugotovili, da se ne razporedi v noben faktor. Za faktorsko 
analizo smo tako uporabili 39 od prvotnih 40 trditev iz vprašalnika. 

Tabela 7.8 Kaiser–Meyer–Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca – KMO 0,765 
Bartlettov test  χ2 2128,473 
 Df 741,000 
 Sig. 0,000 

 
Primernost vzorca smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkin mero statistične 

pomembnosti, ki meri delež skupne variance v uporabljenem sistemu spremenljivk. V 
našem primeru KMO znaša 0,765. Test dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za 
nadaljnjo obdelavo. Iz zgornje tabele lahko razberemo tudi Bartlettov test, ki preverja, 
ali je korelacijska matrika identična matrika (=vse korelacije spremenljivk same s seboj 
so 1, ostale pa 0). V našem primeru se je pokazalo, da so vse korelacije statistično 
pomembne, zato test kaže, da so spremenljivke, zajete v anketnem vprašalniku, dovolj 
povezane, da lahko izvedemo faktorsko analizo. Iz tabele korelacijske matrike je 
razvidno, da je matrika enotska, saj je vrednost p (sig.) 0. 

Komunalitete predstavljajo tisti del variance spremenljivk, ki je pojasnjen s 
skupnimi faktorji. Komunaliteta posameznih spremenljivk naj ne bi padla pod 0,40. Iz 
tabele spodaj je razvidno, da ni nobena komunaliteta spremenljivke padla pod 0,40, kar 
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pomeni, da lahko vse spremenljivke povežemo s skupnimi faktorji. Največji odstotek 
(82,70 %) variance spremenljivke »Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo« 
lahko pojasnimo s skupnimi faktorji. Najmanj pa je s skupnimi faktorji povezana 
spremenljivka »Pretok informacij na relaciji vodje – zaposleni v zdravstveni negi 
poteka dobro« (0,646 %). 

Tabela 7.9 Komunalitete 

 Začetna 
komunaliteta 

Estrahirana 
komunaliteta

Vodje na oddelku so primerno usposobljeni za svoje delo. 1,000 0,723 
Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 1,000 0,731 
Kakovost vodenja oddelka je dobra. V 0,620 
Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 
zaposlenih v zdravstveni negi. 

1,000 0,754 

Pretok informacij na relaciji vodje – zaposleni v zdravstveni 
negi poteka dobro. 

1,000 0,646 

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj bi 
moral(a) delati. 

1,000 0,653 

Seznanjen(a) sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo 
predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

1,000 0,677 

Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). 1,000 0,808 
Nagrajevanje je pravično. 1,000 0,763 
Če naredim kaj narobe sem opozorjen(a). 1,000 0,680 
Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 1,000 0,672 
Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za izboljšave 
dela/inovativnost) zna pohvaliti. 

1,000 0,753 

S sodelavci se  dobro razumem. 1,000 0,814 
Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 1,000 0,774 
Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. 1,000 0,692 
Z nadrejenimi se dobro razumem. 1,000 0,740 
Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in tovarištvo. 1,000 0,770 
V našem oddelku  je pogosto opaziti neizrečene zamere, 
užaljenost. 

1,000 0,750 

V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. 1,000 0,820 
V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati nepripravljenost 
za sodelovanje. 

1,000 0,750 

V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 1,000 0,719 
Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 1,000 0,766 
Imam možnosti, da se lahko usposabljam na področju svojega 
dela. 

1,000 0,728 

Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 1,000 0,643 
Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 

1,000 0,759 

Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. 1,000 0,679 
Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. 1,000 0,728 
Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro 
opravim. 

1,000 0,660 

Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in znanje 1,000 0,780 
Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. 1,000 0,827 
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Tabela 7.9 – nadaljevanje 
 Začetna 

komunaliteta 
Estrahirana 
komunaliteta

Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj dosegel(a). 1,000 0,748 
Količina in obseg dela, ki ga opravljam,  je zame primeren. 1,000 0,663 
Razpored delovnega časa je ustrezen. 1,000 0,757 
Z delom, ki ga opravljam sem zadovoljen(a). 1,000 0,698 
Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kdaj 
bom kaj naredil(a). 

1,000 0,731 

O načinu rešitve problemov pri delu odloča sam vodja. 1,000 0,767 
O načinu rešitve problemov pri delu vodja odloča skupaj s 
sodelavci. 

1,000 0,638 

Delovni pogoji za moje delo so primerni. 1,000 0,772 
Moja služba negativno vpliva na moje zasebno življenje. 1,000 0703 

 

Tabela 7.10 Celotna pojasnitev variance 

Začetna lastna vrednost Začetni seštevek kvadratov Rotirani
Faktorji Skupaj Delež 

variance 
Kumulat. 
delež (%) Skupaj Delež 

variance 
Kumulat. 
delež (%) Skupaj 

1 10,519 26,973 26,973 10,519 26,973 26,973 5,538 
2 3,315 8,501 35,474 3,315 8,501 35,474 2,808 
3 2,857 7,325 42,798 2,857 7,325 42,798 1,826 
4 2,155 5,525 48,324 2,155 5,525 48,324 4,357 
5 1,840 4,717 53,040 1,840 4,717 53,040 4,512 
6 1,525 3,910 56,950 1,525 3,910 56,950 2,237 
7 1,416 3,630 60,580 1,416 3,630 60,580 3,101 
8 1,384 3,550 64,130 1,384 3,550 64,130 3,550 
9 1,280 3,281 67,411 1,280 3,281 67,411 3,295 

10 1,101 2,823 70,234 1,101 2,823 70,234 3,694 
11 1,017 2,608 72,842 1,017 2,608 72,842 5,183 
12 … … …     
13 … … …     
… … … …     
39 0,061 0,157 100,000      
 
Prvih enajst faktorjev skupaj nam pojasni 72,84 % variance. Ostalo varianco 

(27,16 %) lahko pripišemo specifičnim faktorjem, katerih ne moremo pojasniti z 
vključenimi spremenljivkami. Iz 39 spremenljivk smo na koncu dobili enajst faktorjev.  
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Tabela 7.11 Porazdelitev posameznih spremenljivk v posamezne faktorje  

Faktorji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj bi moral(a) 
delati. 

0,792  

Vodje na oddelku so primerno usposobljeni za svoje delo.  0,751  
Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu zaposlenih v 
zdravstveni negi. 

0,742  

Kakovost vodenja oddelka je dobra. 0,723  
Pretok informacij na relaciji vodje – zaposleni v zdravstveni negi 
poteka dobro. 

0,665  

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 0,646  
V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci.  0,837  
V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere, užaljenost. 0,814  
V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati nepripravljenost za 
sodelovanje. 

0,752  

Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku zaželene. -0,535  
Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). -0,835  
Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za izboljšave 
dela/inovativnost) zna pohvaliti.  

-0,742  

Nagrajevanje je pravično. -0,722  
Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. -0,555  
Količina in obseg dela, ki ga opravljam, je zame primeren. -0,552  
Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. -0,874  
Z delom, ki ga opravljam sem zadovoljen(a). -0,741  
Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj dosegel(a). -0,738  
Razpored delovnega časa je ustrezen.  -0,621  
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Tabela 7.11 – nadaljevanje 
Faktorji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. -0,763  
Če naredim kaj narobe sem opozorjen(a). 0,593  
Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 0,759  
V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 0,750  
Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in tovarištvo. 0,723  
O načinu rešitve problemov pri delu odloča sam vodja. 0,839  
Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kdaj bom kaj 
naredil(a). 

-0,750  

O načinu rešitve problemov pri delu vodja odloča skupaj s sodelavci. -0,631  
Moja služba negativno vpliva na moje zasebno življenje. 0,776  
Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 0,667  
Delovni pogoji za moje delo so primerni. -0,647  
Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 0,784  
S sodelavci se dobro razumem. 0,743  
Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. 0,700  
Z nadrejenimi se dobro razumem. 0,661  
Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in znanje. 0,790 
Imam možnosti, da se lahko usposabljam na področju svojega dela.  0,729 
Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. 0,728 
Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro 
opravim. 

0,712 

Seznanjen(a) sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo 
predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti.

0,616 
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Iz zgornje tabele 7.11 vidimo, da smo prvi faktor poimenovali »Kakovost vodenja«, 
faktor pa pojasnjuje 29,97 % odstotkov celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje 
spremenljivke:  

− Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj bi moral(a) delati. 
− Vodje na oddelku so primerno usposobljeni za svoje delo. 
− Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu zaposlenih v zdravstveni 

negi. 
− Kakovost vodenja oddelka je dobra. 
− Pretok informacij na relaciji vodje – zaposleni v zdravstveni negi poteka dobro. 
− Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 

Drugi faktor smo poimenovali »Zavist in zamere med sodelavci«, pojasnjuje pa 
8,50 % odstotkov celotne variance. Vanj sta se uvrstili naslednji spremenljivki:  

− V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. 
− V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere, užaljenost. 

Tretji faktor smo poimenovali »Nesodelovanje in rutinsko delo«. Faktor pojasnjuje 
7,32 % celotne variance. Vanj sta se uvrstili naslednji spremenljivki:  

− V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. 
− V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere, užaljenost. 

Četrti faktor smo poimenovali »Nagrade in pohvale«, faktor pa pojasnjuje 5,52 % 
celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke:  

− Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). 
− Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za izboljšave dela/inovativnost) zna 

pohvaliti. 
− Nagrajevanje je pravično. 
− Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 
− Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerni. 

Peti faktor smo poimenovali »Osebna motiviranost za delo«. Faktor pojasnjuje 
4,72 % celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: 

− Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. 
− Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen(a). 
− Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj dosegel(a). 
− Razpored delovnega časa je ustrezen. 

Šesti faktor smo poimenovali »Slaba usposobljenost za delo«. Faktor pojasnjuje 
3,91 % celotne variance. Vanj sta se uvrstili naslednji spremenljivki:  
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− Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. 
− Če naredim kaj narobe, sem opozorjen(a). 

Sedmi faktor smo poimenovali »Timsko delo in sodelovanje«. Faktor pojasnjuje 
3,63 % celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: 

− Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 
− V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 
− Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in tovarištvo. 

Osmi faktor smo poimenovali »Način reševanja problemov«. Faktor pojasnjuje 
3,55 % celotne variance Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke:  

− O načinu rešitve problemov pri delu odloča sam vodja. 
− Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kdaj bom kaj naredil(a). 
− O načinu rešitve problemov pri delu vodja odloča skupaj s sodelavci. 

Deveti faktor smo poimenovali »Vpliv in vsebina dela«. Faktor pojasnjuje 3,28 % 
celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: 

− Moja služba negativno vpliva na moje zasebno življenje. 
− Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 
− Delovni pogoji za moje delo so primerni. 

Deseti faktor smo poimenovali »Dobro razumevanje na delu«. Faktor pojasnjuje 
2,82 % celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: 

− Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 
− S sodelavci se dobro razumem. 
− Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. 
− Z nadrejenimi se dobro razumem. 

Enajsti faktor smo poimenovali »Usposobljenost in učinkovitost pri delu«. Faktor 
pojasnjuje 2,60 % celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: 

− Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in znanje. 
− Imam možnosti, da se lahko usposabljam na področju svojega dela. 
− Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. 
− Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravim. 
− Seznanjen(a) sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo predpostavljeni 

največji poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti. 
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7.2.2 Analiza spremenljivk zadovoljstva po posameznih faktorjih 

Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami je pomemben dejavnik, ki vpliva na 
uspešno in učinkovito dela posameznika v organizaciji in organizacije same. Posamezne 
trditve smo združili v vsebinske sklope s pomočjo faktorske analize (glej prejšnje 
podpoglavje), in sicer: Kakovost vodenja, Zavist in zamere med sodelavci, 
Nesodelovanje in rutinsko delo, Nagrade in pohvale, Osebna motiviranost za delo, Slaba 
usposobljenost za delo, Timsko delo in sodelovanje, Način reševanja problemov, Vpliv 
in vsebina dela, Dobro razumevanje na delu, Usposobljenost in učinkovitost pri delu. 

Tabela 7.12 Kakovost vodenja 

Trditev Povprečje St. odklon 
Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj bi 
moral(a) delati. 

4,11 0,73 

Vodje na oddelku so primerno usposobljeni za svoje delo. 3,93 0,88 
Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 
zaposlenih v zdravstveni negi. 

3,95 0,89 

Kakovost vodenja oddelka je dobra. 3,94 0,71 
Pretok informacij na relaciji vodje – zaposleni v 
zdravstveni negi poteka dobro. 

3,95 0,79 

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 4,35 0,72 
 
V tabeli 7.12 so prikazani odgovori na trditve, ki so se nanašale na kakovost 

vodenja. Anketirani so usposobljenost vodij ocenili nadpovprečno, saj so vse povprečne 
vrednosti nad 3. Ugotovimo, da se 7,2 odstotka anketiranih ne strinja, da so vodje 
primerno usposobljeni za svoje delo, da so delno usposobljeni jih je mnenja 20 %, 
medtem ko 72,2 % anketiranih meni ravno nasprotno. En odstotek anketiranih ocenjuje, 
da njihovi vodje ne opravljajo dobro svojega dela, 11 odstotkov jih meni, da to delno 
drži, velika večina anketiranih (87,6 odstotkov) pa jih meni, da njihovi nadrejeni dobro 
opravljajo svoje delo. Kakovost vodenja oddelka je dobra je ocenilo tri četrtine 
anketiranih (75,2 %), da to delno drži je mnenja 22,7 %, da to ne drži pa se je izreklo le 
2,1 %.  

Iz tabele je razvidno, da so anketirani ocenili pretok informacij nad povprečjem, saj 
so vse povprečne vrednosti nad 3,9. Da vodje ne posredujejo dovolj povratnih 
informacij o delu v zdravstveni negi bolnišnice trdi le 4,1 odstotka anketiranih, kar 69,1 
odstotkov jih meni nasprotno, da vodja posreduje informacije o delu zdravstvene nege, 
le 26,8 odstotkov pa, da to delno drži. Podobno je glede pretoka informacij na relaciji 
vodja – zaposleni, kjer jih je 70,1 odstotkov mnenja, da to drži in le 2,1 odstotek se s 
tem ne strinja, 27,8 odstotka jih je mnenja, da delno drži. Glede informacij, ki jih dajejo 
nadrejeni zaposlenim v zdravstveni negi, kaj bi morali(e) delati, je razvidno, da teh 
informacij ne primanjkuje: 18,6 odstotkov zaposlenih v negi se s to trditvijo delno 
strinja, da pa je teh informacij dovolj, je odgovorilo 70,5 odstotkov anketiranih.  
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V spodnji tabeli bomo predstavili rezultate faktorja, ki smo ga poimenovali zavisti 
in zamere med sodelavci. 

Tabela 7.13 Zavist in zamere med sodelavci 

Trditev Povprečje St. odklon 
V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. 2,65 1,01 
V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere, 
užaljenost. 

2,66 0,97 

 
Trditvi, ki se nanašata na negativen odnos med sodelavci, so anketirani ocenili pod 

povprečjem, saj je povprečna vrednost nekoliko nad 2,6, kar kaže, da so odnosi med 
zaposlenimi zelo dobri. 

S trditvijo, da je na oddelku pogosto opaziti neizrečene zamere, se strinja samo 
šestina (16,5 odstotkov), 42,3 odstotka je mnenja, da to delno drži, podoben odstotek 
(41,2) anketiranih se z omenjeno trditvijo sploh ne strinja. Skoraj polovica (47,4 
odstotka) anketiranih meni, da ni opaziti zavisti med sodelavci na oddelku, s čimer pa se 
ne strinja petina (19,6 odstotkov) zaposlenih. Tretjina (33 odstotkov) se o tej trditvi ni 
mogla odločiti.  

V nadaljevanju smo analizirali odgovore na trditve, ki so se uvrstile v faktor, ki smo 
ga poimenovali nesodelovanje na oddelku oziroma rutinsko delo. Rezultate 
predstavljamo v naslednji tabeli.  

Tabela 7.14 Nesodelovanje in rutinsko delo 

Trditev Povprečje St. odklon 
V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati 
nepripravljenost za sodelovanje. 

2,48 0,95 

Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 

3,90 0,94 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da so anketirani nepripravljenost za sodelovanje 

ocenili podpovprečno, zaželenost inovativnosti in ustvarjalnosti pa nadpovprečno. Tako 
je razvidno, da je kar več kot polovica (56,7 odstotkov) anketiranih odgovorila, da ni 
zaznati nepripravljenosti za sodelovaje, ena šestina (15,5 odstotkov) se z omenjeno 
trditvijo ne strinja in dobra četrtina (27,8) odstotkov meni, da to delno drži. 
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Tabela 7.15 Nagrade in pohvale 

Trditev Povprečje St. odklon 
Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). 3,52 0,97 
Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za izboljšave 
dela/inovativnost) zna pohvaliti. 

3,80 0,94 

Nagrajevanje je pravično. 3,33 1,09 
Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 3,04 1,15 
Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame 
primerni. 

3,54 0,85 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se povprečne vrednosti glede nagrajevanja in 

pohval razlikujejo. Tako je pri trditvi, da anketirani za delo prejemajo ustrezno plačilo, 
povprečna vrednost nekoliko nad 3, razen pri tretjem vprašanju. Več kot polovica 
zaposlenih v zdravstveni negi (51, 6 odstotka) je mnenja, da so za dobro opravljeno delo 
pohvaljeni, da to le delno drži, je odgovorilo 36,1 odstotek anketiranih, ne strinja pa se s 
trditvijo 12,3 odstotka. 

Na vprašanje, ali je nagrajevanje pravično, je šestina zaposlenih (17,5 odstotka) v 
zdravstveni negi odgovorila, da ni zadovoljna z načinom nagrajevanja, 40,2 odstotka je 
mnenja, da le delno drži, da so za svoje delo ustrezno nagrajeni, 42,3 odstotka 
anketiranih pa, da so za delo ustrezno nagrajeni. Vidimo, da so anketirani ocenili 
trditev, da so za opravljeno delo ustrezno pohvaljeni povprečno, nekoliko pod 
povprečjem pa, da je nagrajevanje v zdravstveni negi v bolnišnici pravično. 

Ena tretjina (34 odstotkov) zaposlenih v negi je mnenja, da za svoje delo dobijo 
primerno plačilo, ena tretjina (35,1 odstotkov) se z omenjeno trditvijo delo strinja in 
30,9 odstotkov je odgovorilo, da ne prejemajo ustreznega plačila. Dve tretjini (67 
odstotkov) anketiranih se strinja, da jih vodja zna za njihov trud pri delu pohvaliti, samo 
dvanajstina (8,3 odstotkov) se z omenjeno trditvijo ne strinja in četrtina (24,7 odstotkov) 
anketiranih meni, da to delno drži. 

Glede količine in obsega dela, ki ga morajo anketirani opraviti, se jih 58,8 
odstotkov strinja, da sta količina in obseg dela primerna, dobra desetina (11,35 
odstotkov) je nasprotnega mnenja, medtem ko slaba tretjina (29,9 odstotkov) meni, da 
trditev delno drži. 

V spodnji tabeli 7.16 predstavljamo odgovore o mnenju anketiranih glede njihove 
osebne motiviranosti za delo. 
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Tabela 7.16 Osebna motiviranost za delo 

Trditev Povprečje St. odklon 
Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. 4,23 0,77 
Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen(a). 4,11 0,71 
Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj 
dosegel(a) 

3,94 0,77 

Razpored delovnega časa je ustrezen. 3,66 0,88 
 
Razveseljiva ugotovitev v raziskavi je, da zaposlene njihovo delo veseli, saj je kar 

83,5 odstotka anketiranih odgovorilo, da jih njihovo delo veseli, 14,4 odstotka je 
navedlo, da to delno drži in le za 2,1 odstotka se je opredelilo, da trditev večinoma ne 
drži. Med anketiranimi 71,1 odstotkov meni, da imajo občutek, da so s svojim delom 
nekaj dosegli, dobra četrtina (26,8 odstotkov) je navedla, da trditev delno drži in samo 
2,1 odstotek je izrazil mnenje, da trditev večinoma ne drži. Večina anketiranih 
zdravstvene nege (84,6 odstotkov) meni, da so z delom, ki ga opravijo zadovoljni, samo 
2 odstotka jih z delom, ki ga opravijo, ni zadovoljna. Slaba šestina (13,4 odstotkov) se 
je opredelila, da trditev delno drži. 

Da je razpored delovnega časa ustrezen, meni več kot polovica (59,8 odstotkov) 
anketiranih, s tem se ne strinja manj kot desetina (9,3 odstotkov), tretjina (30,9 
odstotkov) zaposlenih v zdravstveni negi meni, da trditev večinoma drži.  

Eno izmed pomembnih področij, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom, je 
tudi usposabljanje za dobro opravljanje dela. V naslednji tabeli bomo predstavili 
odgovore na vprašanje, kakšne možnosti imajo zaposleni v zdravstveni negi za 
usposabljanje. 

Tabela 7.17 Slaba usposobljenost za delo 

Trditev Povprečje St. odklon 
Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. 1,79 0,85 
Če naredim kaj narobe, sem opozorjen(a). 4,30 0,78 

 
V primeru, da naredijo kaj narobe, se kar 87,8 odstotkov strinja, da so opozorjeni, s 

tem pa se ne strinjata le 2 odstotka, da to le delno drži, je mnenja 10,2 odstotka. 

Tabela 7.18 Timsko delo in sodelovanje 

Trditev Povprečje St. odklon 
Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 3,90 0,62 
V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 3,77 0,62 
Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in 
tovarištvo. 

3,72 0,75 

 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da so zaposleni v zdravstveni negi pripravljeni za 

timsko delo. Da je za oddelke značilno timsko delo, se strinja kar tri četrtine zaposlenih 
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v zdravstveni negi (75,2 odstotkov), da to delno drži je navedla četrtina (24,7 
odstotkov), nasprotnega mnenja pa ni izrazil prav nihče od zaposlenih v zdravstveni 
negi. 

Da je za timsko delo bistveno dobro razpoloženje v skupini, kažejo tudi rezultati, 
saj je kar 69,1 odstotkov anketiranih odgovorilo, da v skupini prevladuje dobro 
razpoloženje, temu nasprotuje samo en odstotek, manj kot tretjina (29,9 odstotka) 
zaposlenih pa meni, da to delo drži. Za zaposlene na oddelkih je značilno sodelovanje, 
pomoč in tovarištvo, je mnenja 60,8 odstotka zaposlenih v zdravstveni negi, da to delno 
drži 36,1 odstotek, s trditvijo se ne strinja samo 3,1 odstotek anketiranih. 

V naslednji tabeli bomo prikazali, kako zaposleni v zdravstveni negi ocenjujejo 
način reševanja problemov. 

Tabela 7.19 Način reševanja problemov 

Trditev Povprečje St. odklon 
O načinu rešitve problemov pri delu odloča sam vodja. 2,86 1,04 
Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in 
kdaj bom kaj naredil(a) 

3,60 0,85 

O načinu rešitve problemov pri delu vodja odloča skupaj 
s sodelavci. 

3,93 0,81 

 
V zgornji tabeli so predstavljeni odgovori na vprašanja, ki se vežejo na 

samostojnost pri opravljanju dela. Da so delovna opravila preveč strogo opredeljena s 
strani vodstva meni dobra petina (22,7 odstotkov) anketiranih, s čimer se ne strinja 
43,35 odstotkov zaposlenih v negi. Tretjina (34,0 odstotkov) se jih ni mogla opredeliti. 
Da vodstvo samo odloča o rešitvi problemov pri delu, meni le 4,1 odstotek, največji del 
(72,1 odstotkov) meni, da pri rešitvi problemov odloča vodstvo skupaj s sodelavci, 23,7 
odstotkov anketiranih meni, da omenjena trditev večinoma drži.  

Več kot polovica (54,6 odstotkov) zaposlenih v zdravstveni negi meni, da tam, kjer 
je mogoče, lahko odločajo o tem, kako in kdaj bodo kaj naredili, dobra tretjina (36,1 
odstotek) se z omenjeno trditvijo niti ne strinja niti strinja, slaba desetina (9,3 odstotka) 
anketiranih pa meni, da nimajo nikakršnega vpliva, da bi lahko odločali o tem, kaj in 
kdaj bodo kaj naredili. 

Tabela 7.20 Vpliv in vsebina dela 

Trditev Povprečje St. odklon 
Moja služba negativno vpliva na moje zasebno življenje. 2,32 1,03 
Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 1,71 0,94 
Delovni pogoji za moje delo so primerni. 3,63 0,74 

 
Nazadnje smo poizkušali pridobiti mnenja anketiranih v zdravstveni negi o tem, 

kako vpliva služba na njihovo zasebno življenje. Zaposleni v zdravstveni negi so 
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negativen vpliv službe na zasebno življenje ocenili podpovprečno, saj je povprečna 
vrednosti 2,32. Največji odstotek anketiranih je menil, da služba ne vpliva negativno na 
njihovo zasebno življenje, kar je odgovorilo 54,6 odstotkov, ravno nasprotno jih meni 
11,4 odstotkov. Dobra tretjina (34,0 odstotkov) je ocenila, da trditev delno drži.  

Že na prvi pogled lahko iz tabele ugotovimo, da so primernost delovnih razmer 
anketirani v zdravstveni negi ocenili nad povprečjem, saj je povprečna vrednost 3,63, 
pri trditvi, da je delo enolično in dolgočasno pa 1,71 oz. da služba negativno vpliva na 
zasebno življenje 2,32. Da je delo enolično, dolgočasno, premalo zanimivo meni samo 
6,2 odstotka zaposlenih, medtem ko kar 84,5 odstotkov meni, da je njihovo delo zelo 
zanimivo. Samo 9,3 odstotkov anketiranih je za trditev navedlo, da delno drži. Da so 
inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost na oddelku zaželene, meni 71,1 odstotek 
anketiranih, le 7,3 odstotke anketiranih se z omenjeno trditvijo ne strinja in petina (21,6 
odstotkov) navaja, da trditev delno drži. 

Kar se tiče delovnih pogojev, več kot polovica (57,7 odstotkov) anketiranih meni, 
da so pogoji za delo primerni, 37,1 odstotek pa se je opredelilo nevtralno (delno drži), 
medtem ko le 5,2 odstotka meni, da delovni pogoji za njihovo delo niso primerni.  

V tabeli v nadaljevanju bomo predstavili, kako so anketirani opredelili dobro 
razumevanje na delu. 

Tabela 7.21 Dobro razumevanje na delu 

Trditev Povprečje St. odklon 
Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 4,44 0,76 
S sodelavci se dobro razumem. 4,07 0,70 
Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. 3,95 0,91 
Z nadrejenimi se dobro razumem. 4,13 0,77 

 
Iz tabele je razvidno, da se povprečna vrednost giblje okoli 4 pri vprašanjih, ki 

izražajo pozitivno naravnanost do sodelavcev. Na vprašanje, če se s sodelavci dobro 
razumejo, je pritrdilno odgovorilo kar 79,4 odstotkov anketiranih in le petina (20,6 
odstotka) je mnenja, da to delno drži. 

Na vprašanje, ali svojega nadrejenega cenijo in spoštujejo, je večina (90,7 
odstotkov) anketiranih odgovorilo, da jih spoštujejo in cenijo, samo 2 odstotka je 
nasprotnega mnenja in le 7,2 odstotka, da to delno drži. Kako predpostavljeni izkazujejo 
spoštovanje do zaposlenih: skoraj tri četrtine (72,2 odstotkov) je odgovorilo, da jih 
spoštujejo in samo 6,2 odstotka je menilo drugače. Neopredeljenih je bilo petina (21,6 
odstotkov) anketiranih. Na koncu je bilo ugotovljeno, da se z nadrejenim v glavnem 
razume kar 82,5 odstotkov, samo 3,1 odstotek se s svojim nadrejenim ne strinja. 14,4 
odstotkov anketiranih je mnenja da trditev delno drži. 
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Tabela 7.22 Usposobljenost in učinkovitost pri delu 

Trditev Povprečje St. odklon 
Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in 
znanje. 

3,89 0,82 

Imam možnosti, da se lahko usposabljam na področju 
svojega dela. 

3,69 0,94 

Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. 3,58 0,96 
Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga 
dobro opravim. 

3,88 0,74 

Seznanjen(a) sem s tem, katerim vidikom mojega dela 
dajejo predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje 
delovne uspešnosti. 

3.91 1,01 

 
Iz tabele je razvidno, da zaposleni menijo, da imajo dobre možnosti, da se lahko v 

okviru svoje službe usposabljajo. Med anketiranimi jih 4,1 odstotek meni, da jim 
njihovo delo ne omogoča, da pokažejo svoje sposobnosti in znanja, slaba četrtina (24,7 
odstotkov) je navedla, da trditev delno drži. Velika večina oziroma 71,2 odstotkov pa 
meni, da jim njihovo delo omogoča, da pokažejo svoje sposobnosti in znanja. 

Skoraj dve tretjini (63,9) odstotkov anketiranih meni, da ima možnost, da se lahko 
usposabljajo na področju svojega dela, ena desetina (9,3 odstotkov) meni ravno 
nasprotno, 26,8 odstotkov je pri tem odgovoru navedla, da delno drži. Tako je le ena 
osmina (13,4 odstotkov) anketiranih odgovorila, da je dostopnost do strokovne 
literature, ki jo potrebujejo pri svojem delu slaba, več kot polovica (54,6 odstotkov) 
zaposlenih v zdravstveni negi meni, da je dostop do strokovne literature zelo dober, 
tretjina (32 odstotkov) pa je mnenja, da omenjena trditev delno drži 

Več kot polovica (53,6 odstotkov) anketiranih meni, da so strokovna usposabljanja 
organizirana dovolj pogosto, samo desetina (10,3 odstotkov) jih meni, da je teh 
usposabljanj premalo, dobra tretjina (36,1 odstotkov) je navedla, da trditev delno drži. 
Na vprašanje, kako so zaposleni v zdravstveni negi usposobljeni za svoje delo, jih je 
večina (80,4 odstotkov) odgovorila, da so za svoje delo dobro usposobljeni, le 4 
odstotke anketiranih meni, da so za svoje delo premalo usposobljeni in le šestina (15,5 
odstotkov) meni, da trditev delno drži 

Za dobro opravljeno delo morajo imeti zaposleni na voljo zadostna zaščitna 
sredstva. Iz tabele je razvidno, da so anketirani ocenili preskrbljenost z delovnimi 
sredstvi nad povprečjem, saj je povprečna vrednost nad 3,6. Da imajo pri svojem delu 
na razpolago sredstva, ki so potrebna, da delo dobro opravijo, je menilo kar 71,2 
odstotka anketiranih, ravno nasprotno je menilo le 4,1 odstotka, četrtina (24,7 
odstotkov) anketiranih pa je mnenja, da trditev večinoma drži. 

Kar dve tretjini anketiranih (68 odstotkov) je dobro seznanjenih s tem, katerim 
vidikom dela dajejo predpostavljeni največji poudarek pri oceni delovne uspešnosti 
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zaposlenega, na drugi strani pa je 32 odstotkov anketiranih izjavilo, da so slabo 
seznanjeni, oz. da to le delno drži. 

7.2.3 Povezanost socialno-demografskih dejavnikov z zadovoljstvom z delom in 
delovnimi razmerami 

Za vse dejavnike, s katerimi smo merili različne oblike zadovoljstva z delom in 
delovnimi razmerami, smo v nadaljevanju opravili tudi korelacijsko analizo, kjer smo 
ugotavljali, v kolikšni meri se posamezni dejavniki zadovoljstva povezujejo z 
demografskimi dejavniki. 

Vpliv starosti anketiranca 

Najprej si poglejmo, na katere dejavnike statistično značilno vpliva starost 
anketirancev. Starost se je statistično značilno in negativno povezovala z dejavnikom 
kakovost vodenja (r=-0,231; p=0,023). Starejši anketiranci tako slabše kot njihovi mlajši 
kolegi ocenjujejo dejavnike, ki tvorijo kakovost vodenja. Starost se negativno in 
statistično značilno povezuje tudi z dejavnikom dobro razumevanje na delu (r=-0,346, 
p=0,001). Starejši anketiranci slabše ocenjujejo kakovost medosebnih odnosov med 
zaposlenimi v zdravstveni negi; mlajši zaposleni so s kakovostjo medsebojnih odnosov 
bolj zadovoljni. Ti dve korelaciji sta bili pri starosti tudi edini, ki sta bili statistično 
značilni; z ostalimi dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami se starost 
kot neodvisna spremenljivka ni statistično značilno povezovala. 

Vpliv izobrazbe anketiranca 

Pri korelacijski analizi izobrazbene stopnje in dejavnikov zadovoljstva z delom in 
delovnimi razmerami smo ugotovili več statistično značilnih povezav. Izobrazba se 
negativno in statistično značilno povezuje z dejavnikom nagrade in pohvale (r=-0,220, 
p=0,031), z dejavnikom osebna motiviranost za delo (r=-0,206, p=0,043) ter z 
dejavnikom načini reševanja problemov (r=-0,264, p=0,009). Manj izobraženi zaposleni 
(to je zaposleni s srednješolsko izobrazbo) bolje kot bolj izobraženi ocenjujejo 
dejavnike nagrajevanja, manj izobraženi so tudi bolj motivirani za svoje delo. Bolj kot 
so anketiranci izobraženi, manj ugodno ocenjujejo načine reševanja problemov. Če 
posplošimo, lahko rečemo, da so diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice in 
diplomirani zdravstveniki manj motivirani za delo kot njihovi kolegi s srednješolsko 
izobrazbo, so manj zadovoljni z načinom reševanja problemov ter slabše ocenjujejo 
način nagrajevanja in izrekanja pohval. Se pa izobrazba anketirancev pozitivno in 
statistično značilno povezuje z dejavnikom slaba usposobljenost za delo (r=0,272, 
p=0,007) ter z dejavnikom usposobljenost in učinkovitost pri delu (r=0,277, p=0,006). 
Bolj izobraženi tudi bolje ocenjujejo svojo usposobljenost za delo in ne ocenjujejo, da 
pri njihovi usposobljenosti obstajajo kakšne pomanjkljivosti; ugotovimo lahko, da bolj 
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izobraženi anketiranci poročajo o višji stopnji samoučinkovitosti kot anketiranci z nižjo 
stopnjo izobrazbe.  

Vpliv delovne dobe 

Delovna doba je statistično značilno in negativno povezana z dejavnikom kakovost 
vodenja (r=-0,215, p=0,034), z dejavnikom slaba usposobljenost za delo (r=-0,237, 
p=0,019) ter z dejavnikom dobro razumevanje na delu (r=-0,295, p=0,003). Zaposleni z 
daljšim delovnim stažem so bolj kritični do načina vodenja v zdravstveni negi in v 
bolnišnici ter ga ocenjujejo slabše kot zaposleni z manj delovnimi izkušnjami. Delovna 
doba je kot kaže tisti dejavnik, ki prepričuje zaposlene, da so dovolj usposobljeni za 
delo (z izkušnjami se zmanjšuje negotovost v kompetentnost za opravljanje dela), so pa 
anketiranci z daljšo delovno dobo tudi bolj kritični do medosebnih odnosov na 
delovnem mestu; ocenjujejo jih slabše kot njihovi kolegi z manj delovne dobe. Delovna 
doba na trenutnem delovnem mestu se negativno in statistično značilno povezuje z 
dejavnikom usposobljenost in učinkovitost pri delu (r=-0,239, p=0,019), kar pomeni, da 
daljša kot je delovna doba na enem delovnem mestu, manj učinkoviti in usposobljeni se 
čutijo anketirani za to delo; mobilnost (in verjetno s tem povezana možnost za 
napredovanje) je kot kaže povezana z občutkom za učinkovitost. Tako kot pri skupni 
delovni dobi je tudi delovna doba na trenutnem delovnem mestu statistično značilno in 
negativno povezana z dejavnikom dobro razumevanje na delu (r=-0,302, p=0,003); 
nemobilnost kot kaže vpliva tudi na to, da zaposleni postanejo bolj kritični do kakovosti 
odnosov med zaposlenimi na delovnem mestu. Se pa delovna doba na trenutnem 
delovnem mestu statistično značilno in pozitivno povezuje z dejavnikom nagrade in 
pohvale (r=0,252; p=0,013); ti zaposleni bolj pogosto ocenjujejo, da so za svoje delo s 
strani vodij primerno pohvaljeni, da je njihovo delo obravnavano pravično in da njihovi 
vodje opazijo vloženi trud.  

Vpliv spola 

Naslednja je bila analiza povezanosti spola anketiranca z dejavniki zadovoljstva, ki 
smo jih analizirali v okviru naše raziskave. Analizo smo opravili s pomočjo primerjave 
povprečij (t-test) in ugotovili nekaj statistično značilnih razlik med moškimi in 
ženskami. Ženske bolje kot moški ocenjujejo dejavnik kakovost vodenja (t=- 2.065, 
p=0,042); anketiranke so bolj kot anketiranci zadovoljne s kakovostjo informacij s 
strani njihovih vodij in svoje vodje ocenjujejo kot kompetentne. Moški pa bolje kot 
njihove kolegice ocenjujejo dejavnik dobro razumevanje na delu (t=2,248, p=0,027). 
Pri drugih dejavnikih zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami nismo ugotovili 
statistično značilnih razlik glede na spol anketiranca.  
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Vpliv položaja v zdravstveni negi 

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, ali na razlike v zaznavanju zadovoljstva vpliva 
tudi položaj znotraj zdravstvene nege, tj. ali je anketiranec vodja ali ne. Statistično 
pomembne razlike smo med tistimi, ki opravljajo delo vodje in vodenimi v zdravstveni 
negi ugotovili pri dejavniku osebna motiviranost za delo (t=-2,393, p=0,019), kjer so 
vodeni manj osebno zavzeti za delo kot tisti zaposleni, ki jim je bilo zaupano vodenje; 
vodenje pozitivno vpliva na zavzetost za delo. So pa vodje slabše kot njihovi podrejeni 
ocenili dejavnik način reševanja problemov (t=-2,509, p=0,014), kar preseneča, saj so 
prav vodje tisti, ki so odgovorni za učinkovito odpravo ovir pri izvajanju dela. Pri 
vodjih smo tudi ugotovili, da so poročali o višji stopnji usposobljenosti in učinkovitosti 
pri delu (t=2,893, p=0,005) kot njihovi sodelavci, ki nimajo vodstvenih nalog.  

7.3 Povezava organizacijske kulture in dejavnikov zadovoljstva z delom in 
delovnimi razmerami 

Organizacijska kultura je vir uspešnosti ali neuspešnosti (Županc Beškovnik 2006, 
32). Predstavlja namreč okvir, znotraj katerega spodbujamo ali zaviramo določene 
oblike vedenja. Podredno govorimo o klimi in na individualni ravni o zadovoljstvu oz. 
zavzetosti posameznikov. Od tega, kakšna kultura vlada v družbi, je odvisno, kako hitro 
se bodo sprejemale odločitve, uvajale spremembe, spreminjali in izboljševali procesi, 
kakšni bodo odnosi do odjemalcev, kupcev, zaposlenih in okolja. Vse to pa ima na 
koncu odraz v finančnih in nefinančnih kazalcih uspešnosti. 

V nadaljevanju so prikazani rezultati povezave med organizacijsko kulturo ter 
dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. Najprej bomo prikazali 
korelacije ocene obstoječe organizacijske kulture ter dejavnikov zadovoljstva, v 
nadaljevanju pa rezultate povezanosti želene oblike organizacijske kulture ter 
dejavnikov zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. 

Organizacijska kultura tipa klan se pozitivno in statistično značilno povezuje z 
dejavnikom kakovost vodenja (r=0,269, p=0,009); bolj kot anketiranci obstoječo 
organizacijsko kulturo ocenjujejo kot kulturo klana, bolj tudi pozitivno ocenjujejo 
kakovost vodenja v zdravstveni negi in procesov v Splošni bolnišnici Celje. 
Organizacijska kultura klana se statistično značilno in negativno povezuje z dejavnikom 
nesodelovanje in rutinsko delo (r=-0,223, p=0,032); zaposleni, ki ocenjujejo obstoječo 
kulturo kot kulturo klana manj pogosto poročajo o tem, da na oddelku ni posluha za 
sodelovanje, ali pa da je kreativnost pri njihovem delu omejevana. Istovrstno povezavo 
lahko ugotovimo tudi pri dejavniku nagrade in pohvale (r=-0,206, p=0,048); tisti ki so 
ocenili sedanjo organizacijsko kulturo tipa klan visoko, so tudi nagrajevanje ocenili bolj 
pozitivno.  
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Organizacijska kultura tipa adhokracija se ne povezuje z dejavniki zadovoljstva z 
delom in delovnimi razmerami, smo pa zato ugotovili nekaj statistično značilnih 
povezav med organizacijsko kulturo tipa trg ter zadovoljstvom.  

Organizacijska kultura tipa trg se statistično značilno in negativno povezuje z 
dejavnikom kakovost vodenja (r=-0,256, p=0,013); tisti, ki so obstoječo organizacijsko 
kulturo označili kot kulturo trga, negativno ocenjujejo kakovost vodenja; poročajo o 
pomanjkanju primernih informacij s strani njihovih vodij ter slabše ocenjujejo njihovo 
kompetentnost za vodenje. Kultura tipa trga se pozitivno in statistično značilno 
povezuje z dejavnikom nagrade in pohvale (r=0,237, p=0,022) ter dejavnikom slaba 
usposobljenost za delo (r=0,238, p=0,021); tisti, ki višje kot ostali ocenjujejo obstoječo 
organizacijsko kulturo kot usmerjeno na trg tudi bolje ocenjujejo načine nagrajevanja in 
delitve pohval za dobro opravljeno delo, hkrati pa poročajo, da če naredijo kaj narobe, 
so za to primerno opozorjeni.  

Organizacijska kultura tipa hierarhija se statistično značilno in pozitivno povezuje 
z dejavnikom nesodelovanje in rutinsko delo (r=0,234, p=0,024); tisti, ki obstoječo 
organizacijsko kulturo ocenjujejo kot hierarhično, tudi bolj pogosto poročajo o 
nepripravljenosti za sodelovanje na njihovem oddelku.  

Pričakovana oziroma želena organizacijska kultura tipa klan se statistično značilno 
in negativno povezuje z dejavnikom slaba usposobljenost za delo (r=-0,369, p=0,000). 
Pričakovana kultura klana namreč vključuje tudi pričakovanje, da bo oseba za napake 
tudi pravično in pravočasno opozorjena. Pričakovana organizacijska kultura adhokracije 
se statistično značilno in negativno povezuje z dejavnikom dobro razumevanje na delu 
(r=-0,245, p=0,020); tisti, ki se slabo razumejo s svojimi sodelavci, bi radi v prihodnje 
imeli več osebne svobode in poudarjajo individualnost, ki je sestavni del pričakovane 
oziroma želene organizacijske kulture tipa adhokracija. Želena organizacijska kultura 
trga se pozitivno povezuje z dejavnikom slaba usposobljenost za delo (r=0,348, 
p=0,001); tisti, ki si želijo več tržne naravnanosti tudi pri delu v zdravstveni negi, 
prisegajo na usposobljenost za delo ter so pripravljeni sprejemati tudi kritiko za 
neuspeh.  

Drugih povezav med dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami ter 
obstoječo ali želeno organizacijsko kulturo v analizi nismo ugotovili. 

7.4 Preverjanje hipoteze 

H1: Za zdravstveno nego je pomembna večja stopnja sodelovanja in zaupanja pri 
strateških usmeritvah v bolnišnici. 

Hipotezo potrjujemo, saj je raziskava pokazala, da je že prevladujoči tip kulture 
klan, katerega značilnost je sodelovanje zaposlenih pri strateških usmeritvah. 
Zdravstvena nega si tudi v prihodnje želi še močnejšega sodelovanja. 
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H2: V zdravstveni negi je preveč nadzora oz. spremljanja učinkovitosti (na rok 
opravljeno delo, nizki stroški obratovanja), kar zmanjšuje uspešnejše 
delovanje bolnišnice in njeno vodenje. 

Potrjujemo hipotezo, saj je raziskava pokazala, da kultura tipa hierarhija takoj za 
tipom kulture klan v raziskovani organizaciji. Za kulturo hierarhija je značilno: nadzor, 
spremljane učinkovitosti ... Kljub želji v zdravstveni negi po zmanjševanju značilnosti 
tipa hierarhije moramo vedeti, da zdravstvene dejavnosti, kjer je zdravljenje vsakega 
posameznika izredno zapleten proces, ne moremo kratko malo prepustiti naključju, 
nenatančnosti, neurejenosti, klinične poti morajo biti spremljane natančno, tudi za ceno 
manj učinkovite organizacije. 

H3: V zdravstveni negi je premalo timskega dela in mentorskega odnosa.  

Hipotezo zavrnemo. Raziskava kaže, da je že danes v zdravstveni negi SB Celje 
prevladujoči tip kulture klan, za katerega je značilno timsko delo. V prihodnosti pa si 
želijo še povečanje tega tipa, kar bi lahko dosegli s predlaganimi spremembami v 
zaključku ali pa morda povečanja timskega dela in mentorskega odnosa na ravni 
zdravniki – zdravstvena nega. Vedeti moramo, da so zdravniki usmerjeni v doseganje 
uspešnosti na medicinskem področju in manj v učinkovitem organizacijskem sistemu 
delovanja oddelka kot bolnišnice. Praksa je, da so zdravniki predstojniki oddelkov in 
vodje zdravstvene nege brez potrebnih organizacijskih znanj o obvladovanju človeških 
virov in želje po učinkovitosti obvladovanja oddelkov kot bolnišnice. 

H4: Za zdravstveno nego je premalo povezovalnih dejavnikov zaradi prevelike 
stopnje formalizma (birokracije) in hierarhičnega vodenja bolnišnice. 

Potrjujemo hipotezo, saj je po naši raziskavi v zdravstveni negi SB Celje pri 
strateških usmeritvah, povezovalnih dejavnikih in merilih uspešnosti danes prevladujoči 
tip organizacijske kulture hierarhija. 
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8 RAZPRAVA IN PREDLOGI ZA PRAKSO  

Raziskava je pokazala, da je prevladujoč tip organizacijske kulture v SB Celje v 
zdravstveni negi klan, v nasprotju z drugimi avtorji (Skela Savič, Yazbeck, Maze), ki so 
v svojih novejših raziskavah ugotovili, da je prevladujoč tip organizacijske kulture 
hierarhija. Povečanje tega tipa, kar si želijo, je možno z zmanjševanjem nepotrebnega 
administrativnega in logističnega dela zdravstvene nege. Razbremenitev se bo odrazila 
v večjem deležu časa za spremljanje, upravljanje in izboljševanje kliničnih poti 
zdravljenja. To lahko dosežemo z izboljšanjem stopnje informatizacije (nepapirno 
poslovanje), ki lahko tudi izboljša informiranje in odločanje zdravstvene nege. Kot je 
bilo že navedeno, morajo biti zdravstveni procesi natančno in tudi hierarhično 
spremljani. Z razbremenitvijo zdravstvene nege bo na voljo tudi več časa za izmenjavo 
izkušenj, iskanje izboljšav, prijaznejši pristop do pacientov, izobraževanje, sodelovanje 
pri strateških usmeritvah zdravstvene nege in bolnišnice.  

Pri sami organizaciji bi bilo treba zaradi želje po povečevanju soodločanja pri 
strateških usmeritvah zdravstveno nego zastaviti neposredno managersko z enega mesta 
in ne samo medicinsko strokovno. Že predhodne raziskave (Požun, Skela Savič, Robida, 
Bohinc, Hajdinjak, Maze) so pokazale, da si želi zdravstvena nega imeti direktorja 
zdravstvene nege oz. biti organizacijsko vodena z enega mesta. Danes je podrejena 
predstojnikom oddelkov in le strokovno povezana na ravni bolnišnice. Tako bi imela 
neposreden vpliv pri odločanju poslovodstva bolnišnice ter hitrejši pretok informacij in 
odločitev. Države v Evropski uniji (Avstrija, Nemčija, Velika Britanija ...) imajo v 
vrhnjem managementu takoj za generalnim direktorjem bolnišnice (v večini primerov ni 
iz medicinske stroke), medicinskega direktorja in direktorja zdravstvene nege. 

Zanimiv pri raziskavi je kazalec, da je kultura trg nezaželena že danes in tudi v 
prihodnje. Razumeti je treba, da je pri procesu zdravljenja uspešnost pomembnejša kot 
učinkovitost, kar je stalnica tudi pri izobraževanju, tako pri pridobivanju formalne 
izobrazbe kot v praksi. Povečevanje pritiskov po učinkovitosti zdravstvenih sistemov 
vsekakor mora biti, vendar ne na škodo pacientov. Primer tržnega obnašanja v zdravstvu 
nazorno prikazuje ameriški zdravstveni sistem, ki kljub 16 % BDP ni uspešen, saj skoraj 
60 milijonov prebivalcev nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja in s tem dostopa 
do osnovnih zdravstvenih storitev. Nasprotno, ta zdravstveni sistem se poskuša 
preoblikovati v manj tržnega in socialno bolj uravnoteženega, primerljivega 
evropskemu. 

Nizko zastopana organizacijska kultura tipa adhokracija je dokaj nenavadna, kot da 
ni želje po inovativnosti. Čeprav znanost in tehnika v medicinski stroki in farmaciji 
skokovito napredujeta, ne samo na ravni inštitutov, prihajajo inovacije tudi znotraj 
zdravstvenih sistemov. Nezanimanje za spremembe ali nizko vrednoten tip 
organizacijske kulture adhokracija ocenjujem kot dejstvo, da so procesi strogo 
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predpisani in ne dopuščajo odklonov in napak. Zaradi velikosti zdravstvenih sistemov se 
pojavlja togost le-teh pri spremembah in inovativnosti.  

Izvajalci zdravstvene dejavnosti in s tem tudi zdravstvena nega so vključeni v 
sektor javnih uslužbencev. Za njih je značilna uradniška neinovativna miselnost. Veljalo 
bi proučiti proces spremembe pravnega organiziranja bolnišnic in s tem tudi 
zdravstvene nege, na primer preoblikovanje iz javnih zavodov v javne gospodarske 
družbe. Tako bi imeli tudi možnost večjega motiviranja (tudi finančnega pri uspešnih 
zavodih in bi odpadla sedanja uravnilovka). 

Vse te spremembe bi pomenile povečanje zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni 
negi ter s tem tudi samih pacientov. 
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9 SKLEP 

S pomočjo vprašalnika (OCAI-merilni instrument organizacijske kulture) avtorjev 
Camerona in Quinna sem poskušala z raziskavo ugotoviti sedanji in želeni tip 
organizacijske kulture zaposlenih (največje skupine) v zdravstveni negi SB Celje. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je prevladujoča organizacijska kultura tipa klan, zelo 
tesno za njo pa kultura hierarhije, gre za kombinacijo visoko strukturiranega in s pravili 
reguliranega delovnega okolja, kjer pa odnosi med zaposlenimi temeljijo na klanski 
povezanosti. Pri prvih treh sklopih, ki označujejo splošne značilnosti organizacije, 
vodenje in delo z zaposlenimi, so zaposleni zaznali kulturo klana. Pri povezovalnih 
dejavnikih, strateških usmeritvah in uspešnosti pa so anketirani kot prevladujočo zaznali 
kulturo hierarhije. Vendar je bila v vseh treh primerih zelo blizu kultura klana.  

Organizacijska kultura klana je tudi najbolj želena oblika bodoče organizacijske 
kulture. Z dejansko organizacijsko kulturo so zaposleni v ZN zadovoljni, saj jo želijo v 
prihodnosti še povečati. Kulturo klana, ki je sicer primernejša za manjša podjetja, 
poudarja timsko delo, predanost organizaciji; močno poudarja razvoj zaposlenih ter ima 
jasno začrtane cilje in strategijo. Vodje so kot mentorji in uspeh je del vseh zaposlenih. 
Anketiranci si želijo, da bi bilo v bodoče manj orientiranosti k ciljem (kultura trga) ter 
tudi manj hierarhije. Organizacija s hierarhično kulturo je zelo strukturirana in 
formalizirana, usmerjena navznoter in deluje v stabilnem okolju. Opisi delovnih nalog 
so podrobni, upoštevati je potrebno postopke, pravila, navodila. Pri kulturi hierarhije je 
pomembno odkrivanje napak, merjenje, kontrola procesov, sistematično reševanje 
problemov. Zaposleni v zdravstveni negi si ne želijo usmerjenosti navzven in 
tekmovalnega okolja, kjer so pomembni predvsem rezultati. 

Uspeh v organizaciji temelji na ustvarjalnosti, navdušenosti, učinkovitem 
strokovnem delu njenih zaposlenih. Samo zadovoljni zaposleni lahko svoje delo 
opravljajo dobro in le dobro opravljeno delo je temelj zadovoljstva bolnikov.  

Slovenski zdravstveni sistem je po mednarodnih raziskavah med uspešnejšimi ter 
učinkovitejšimi (pod 10 % BDP). Pomemben delež za to ima vsekakor zdravstvena 
nega. Z mojo raziskavo in predlogi za prakso bi sedanje stanje še izboljšali, ne zaradi 
same zdravstvene nege, temveč tudi zaradi neugodnih gospodarskih gibanj in 
povečevanja stroškov za zdravstvene namene. Kljub slabi konkurenčnosti na področju 
zdravstvenih sistemov medicinske storitve tako tehnološko kot tehnično izjemno hitro 
napredujejo. Z diverzifikacijo ponudbe medicinskih storitev in osveščenosti pacientov je 
potrebna večja prilagodljivost zdravstvenih sistemov in seveda zdravstvene nege kot 
največjega udeleženca. Prednost bo treba nameniti predvsem zdravstveni preventivi in 
ne samo kurativi, ki vpliva na zdravstveno stanje prebivalstva s slabimi 11 %. 
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VPRAŠALNIK  

ZA UGOTAVLJANJE PREVLADUJOČE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI  

V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE 
 
Spoštovani. 
 
Dovolite mi, da se na kratko predstavim. Moje ime je Jožica Kragelj, sem študentka 

podiplomskega študija na Fakulteti za management v Kopru. Za pripravo magistrske naloge z 
naslovom Organizacijska kultura zaposlenih v zdravstveni negi v bolnišnici želim s pomočjo 
anonimne ankete izvesti raziskavo in ugotoviti prevladujoči tip organizacijske kulture na 
področju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje. 

Pred vami je vprašalnik, s katerim merimo organizacijsko kulturo organizacije, v kateri ste 
zaposleni. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov, prosim vas, da ste pri svojem ocenjevanju čim 
bolj natančni, saj bom le tako lahko dobila natančen opis organizacije, v kateri ste zaposleni.  

Vprašalnik sestavljata dva sklopa. V prvem je opisanih šest vsebinskih področij, vsako 
področje pa je opisano s štirimi alternativami. Pri vsakem vsebinskem sklopu morate med vse 
alternative razdeliti 100 točk, odvisno od tega, v kolikšni meri je posamezen opis značilen za 
vašo organizacijo. Največje število točk prisodite alternativi, ki je najbolj podobna vaši 
organizaciji. Na primer, če pri področju št. 1 menite, da je alternativa A najbolj podobna vaši 
organizaciji, alternativi B in C sta delno podobni, alternativa D pa je le v manjši meri podobna 
vaši organizaciji, lahko na primer prisodite alternativi A 55 točk, po 20 točk alternativama B in 
C ter 5 točk alternativi D. Pomembno je, da je seštevek točk v koloni vedno 100. Leva kolona 
je označena z »je značilno sedaj«, kar pomeni, da v to kolono vpisujete točke za organizacijo, 
kakršna je sedaj. To kolono izpolnite najprej. Ko razdelite točke v koloni »je značilno sedaj«, 
razmislite, kakšna bi, po vašem mnenju, morala biti vaša organizacija na tem področju čez pet 
let, če bi želela biti uspešna. Razdelitev točk vpišite v skrajno desno kolono »bi moralo biti 
značilno«. V drugem delu vprašalnika so navedene trditve s katerimi merimo dejavnike 
zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami, kjer  boste s pomočjo navedene lestvice izrazili 
svoje ne strinjanje (1) oziroma popolno strinjanje (5) s posamezno trditvijo. 

Ko boste ocenjevali posamezne opise, imejte v mislih oddelek kjer opravljate svoje 
delo. Vaši odgovori so zaupne narave. Podatki bodo analizirani  in prikazani le v zbirni obliki, 
tako da ne bo mogoče ugotoviti vaših individualnih odgovorov in tako ne bo razkrita vaša 
identiteta.  Prosim, da si vzamete čas za odgovore in svoje mnenje podate čim bolj iskreno. Za 
sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
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I.  

1. Temeljne značilnosti 

  Je 
značilno 

sedaj 

Bi moralo 
biti 

značilno  
A Organizacija je zelo oseben prostor. Podobna je razširjeni družini. 

Ljudje veliko povedo o sebi. 
  

B Organizacija je zelo dinamičen in podjetniško naravnan prostor. 
Ljudje so se pripravljeni izpostaviti in sprejeti tveganje. 

  

C Organizacija je zelo orientirana k doseganju ciljev. Glavna skrb je, da 
je delo opravljeno. Ljudje so zelo tekmovalni in željni dosežkov. 

  

D Organizacija je zelo nadzorovan in strukturiran prostor. Vedenje ljudi 
je opredeljeno preko formalnih pravil. 

  

 Skupaj 100 100 

2. Vodenje v organizaciji 

  Je 
značilno 

sedaj 

Bi moralo 
biti 

značilno  
A Vodenje v organizaciji temelji na dajanju vzgleda, mentorskem 

odnosu, dajanju možnosti oziroma skrbi. 
  

B Za vodenje v organizaciji je značilen podjetniški pristop, inovativnost 
ter sprejemanje tveganja. 

  

C Za vodenje v organizaciji je značilno, da nikoli ni brez pomena, 
vodenje je agresivno in orientirano k doseganju rezultatov. 

  

D Za vodenje v organizaciji je značilno usklajevanje, organiziranje ter 
zagotavljanje učinkovitosti brez nepotrebnega prisiljevanja. 

  

 Skupaj 100 100 

3. Delo z zaposlenimi 

  Je 
značilno 

sedaj 

Bi moralo 
biti 

značilno  
A Način dela z zaposlenimi v organizaciji označujejo timsko delo, 

iskanje soglasja ter participacija vseh. 
  

B Način dela z zaposlenimi v organizaciji označujejo individualno 
tveganje, inovativnost, svoboda ter unikatnost. 

  

C Način dela z zaposlenimi v organizaciji označujejo močna medsebojna 
tekmovalnost, visoke zahteve ter težnja k dosežkom. 

  

D Način dela z zaposlenimi v organizaciji označujejo težnje za 
zagotavljanje varnosti zaposlitve, udobnost, predvidljivost, stabilnost 
in poudarjanje pomena medsebojnih odnosov. 

  

 Skupaj 100 100 



Priloga 1 

 

4. Povezovalni dejavniki v organizaciji 

  Je 
značilno 

sedaj 

Bi moralo 
biti 

značilno  
A Povezovalna dejavnika v organizaciji sta lojalnost in medsebojno 

zaupanje, zato organizacija še posebej poudarja pripadnost tem dvema 
dejavnikoma. 

  

B Povezovalna dejavnika v organizaciji sta naklonjenost inovacijam ter 
razvoju. Organizacija se trudi, da bi bili vedno prvi oziroma korak 
pred drugimi. 

  

C Povezovalni dejavniki v organizaciji so dosežki ter realizirani cilji.   

D Povezovalni dejavniki v organizaciji so formalna pravila in predpisani 
načini delovanja. Pomembno je, da je organizacija upravljanja tekoče 
in vsem razumljiv način.  

  

 Skupaj 100 100 

5. Strateške usmeritve 

  Je 
značilno 

sedaj 

Bi moralo 
biti 

značilno  
A Organizacija poudarja razvoj zaposlenih. V njej prevladujejo visoka 

stopnja zaupanja, odprtost ter participacija. 
  

B Organizacija poudarja zagotavljanje novih virov ter iskanje novih 
izzivov. Preizkušanje novih stvari ter iskanje novih priložnosti sta 
pomembni vrednoti. 

  

C Organizacija poudarja tekmovanje in dosežke. Najpomembnejše je 
doseganje visoko zastavljenih ciljev in prevladovanje na trgu. 

  

D Organizacija poudarja dosežke in stabilnost. Pomembni so 
učinkovitost, nadzor in tekoče izvajanje dejavnosti. 

  

 Skupaj 100 100 

6. Merila uspešnosti 

  Je 
značilno 

sedaj 

Bi moralo 
biti 

značilno  
A Organizacija ocenjuje svojo uspešnost na podlagi razvoja zaposlenih, 

timskega dela, pripadnosti zaposlenih ter skrbi za zaposlene. 
  

B Organizacija ocenjuje svojo uspešnost preko posedovanja najnovejših 
in unikatnih produktov oziroma storitev. Zanjo je značilno, da si 
izmišljuje nove stvari in je vodilna pri razvoju produktov oziroma 
storitev na svojem področju. 

  

C Organizacija svoj uspeh opredeljuje preko prevlade, ki jo ima na trgu 
ter na podlagi prevzemov ali onemogočanja konkurenčnih organizacij. 
Njeno bistvo je prevladujoč vpliv na trgu. 

  

D Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na podlagi učinkovitosti. 
Ključno je točno oziroma na rok opravljeno delo, tekoč urnik ter nizki 
stroški delovanja.   

  

 Skupaj 100 100 
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II.  

V nadaljevanju je napisanih nekaj trditev, s katerimi merimo različne dejavnike 
zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. Prosimo vas, da jih preberete in poveste 
svojo oceno, v kolikšni meri trditev za vas drži oz. ne drži. Pri tem uporabite spodnjo 
lestvico, kjer številka 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, številka 5 pa, da trditev močno 
drži. (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

V kolikšni meri po vaši oceni  držijo navedene trditve? 

 

Sp
lo

h 
ne

 
dr

ži
 

V
eč

in
om

a 
 

ne
 d

rž
i 

D
el

no
 d

rž
i 

V
eč

in
om

a 
dr

ži
 

M
oč

no
 

dr
ži

 

Vodje na oddelku so primerno usposobljeni za svoje 
delo. 1 2 3 4 5 

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 1 2 3 4 5 
Kakovost vodenja oddelka je dobra. 1 2 3 4 5 
Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 
zaposlenih v zdravstveni negi. 1 2 3 4 5 

Pretok informacij na relaciji vodje – zaposleni v 
zdravstveni negi poteka dobro. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj bi 
moral(a) delati. 1 2 3 4 5 

Seznanjen(a) sem s tem, katerim vidikom mojega dela 
dajejo predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje 
delovne uspešnosti. 

1 2 3 4 5 

Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). 1 2 3 4 5 
Nagrajevanje je pravično. 1 2 3 4 5 
Če naredim kaj narobe sem opozorjen(a). 1 2 3 4 5 
Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 1 2 3 4 5 
Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za izboljšave 
dela/inovativnost) zna pohvaliti.  1 2 3 4 5 

S sodelavci se  dobro razumem. 1 2 3 4 5 
Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 1 2 3 4 5 
Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno 
spoštovanje. 1 2 3 4 5 

Z nadrejenimi se dobro razumem. 1 2 3 4 5 
Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in 
tovarištvo. 1 2 3 4 5 

V našem oddelku  je pogosto opaziti neizrečene zamere, 
užaljenost. 1 2 3 4 5 

V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med 
sodelavci.  1 2 3 4 5 

V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati 
nepripravljenost za sodelovanje. 1 2 3 4 5 

V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 1 2 3 4 5 
Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 1 2 3 4 5 
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V kolikšni meri po vaši oceni  držijo navedene trditve? 

 

Sp
lo

h 
ne

 
dr

ži
 

V
eč

in
om

a 
 

ne
 d

rž
i 

D
el

no
 d

rž
i 

V
eč

in
om

a 
dr

ži
 

M
oč

no
 

dr
ži

 

Dostop do strokovne literature, ki jo potrebujem za 
delo, je dober. 1 2 3 4 5 

Imam možnosti, da se lahko usposabljam na področju 
svojega dela.  1 2 3 4 5 

Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 1 2 3 4 5 
Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 1 2 3 4 5 

Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. 1 2 3 4 5 
Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto 
organizirana. 1 2 3 4 5 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga 
dobro opravim. 1 2 3 4 5 

Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in 
znanje. 1 2 3 4 5 

Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. 1 2 3 4 5 
Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj 
dosegel(a). 1 2 3 4 5 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam,  je zame 
primeren. 1 2 3 4 5 

Razpored delovnega časa je ustrezen.  1 2 3 4 5 
Z delom, ki ga opravljam sem zadovoljen(a). 1 2 3 4 5 
Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in 
kdaj bom kaj naredil(a). 1 2 3 4 5 

O načinu rešitve problemov pri delu odloča sam vodja. 1 2 3 4 5 
O načinu rešitve problemov pri delu vodja odloča 
skupaj s sodelavci. 1 2 3 4 5 

Delovni pogoji za moje delo so primerni. 1 2 3 4 5 
Moja služba negativno vpliva na moje zasebno 
življenje. 1 2 3 4 5 
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III.  
Za analizo potrebujem še nekaj splošnih podatkov. Prosim, da ustrezno obkrožite in 
dopišete. 

Spol (obkrožite):  

 M  Ž  

Starost: _________ let 

Stopnja izobrazbe (obkrožite): 

 ZT/MS 
 VMS 
 dipl. m. s./dipl. zn./dipl. babica 

 univ. dipl. org. 
 prof. zdr. vzgoje 

Kolikšna je vaša delovna doba?  ________ let 

Koliko let že delate na tem delovnem mestu?  ________ let 

Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu? 

 sem vodja na vodstvenem delovnem mestu oz. imam položajni dodatek za 
vodenje 

 nisem vodja 
 


