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POVZETEK 

Magistrska naloga je sistematičen pregled domače in tuje znanstvene literature s področja 

zadovoljstva zaposlenih in akreditacije zdravstvenih ustanov. Empirični del zajema 

raziskovanje in analizo zadovoljstva v izbrani mednarodno akreditirani bolnišnici. V ta namen 

je bila na podlagi prirejenega anketnega vprašalnika izvedena kvantitativna raziskava, ki je 

zajela vzorec 217 zaposlenih v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Rezultati so pokazali, da je 

postopek akreditacije pozitivno vplival na zadovoljstvo zaposlenih. Ugotovili smo korelacijo 

proaktivne vloge in zadovoljstva zaposlenih. Pokazala se je tudi značilna razlika v 

zadovoljstvu zaposlenih med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci. Izid raziskave je 

uporabno spoznanje za sodoben management zdravstvenih organizacij. 

Ključne besede: zdravstvo, zadovoljstvo, zaposleni, akreditacija, kakovost, management. 

SUMMARY 

This master thesis is a systematic review of domestic and foreign scientific literature 

regarding employee satisfaction and accreditation of medical institutions. The empirical part 

consists of research and analysis in terms of employee satisfaction in selected internationally 

accredited hospitals. For this purpose, a quantitative survey with an adapted questionnaire 

involving 217 employees from General Hospital in Murska Sobota was carried out. The 

results showed that the accreditation process had a positive impact on the satisfaction of 

employees. We found a correlation between the proactive role and employee satisfaction. We 

also found significant differences in employee satisfaction between healthcare providers and 

professionals who do not work in the healthcare profession. Research results can be used in 

the field of modern management of healthcare organizations.  

Keywords: health, satisfaction, employees, accreditation, quality, management. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge bomo opredelili obravnavani problem. Razjasnjeni bodo 

pojmi, kot so zadovoljstvo zaposlenih, akreditacija bolnišnice, kakovost in varnost 

zdravstvenih storitev. Predstavljen bo tudi namen in cilj raziskave, hipoteze, opisane bodo 

metode dela in predstavljene predpostavke ter omejitve pri pisanju magistrske naloge.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Treven (1998, 12) primerja zadovoljstvo s prijetnim občutkom, ki ga lahko zaposleni občuti 

na osnovi doživljanja pričakovanj, ki so v povezavi z delom posameznika. Prav tako Mihalič 

(2006, 266) zadovoljstvo zaposlenih primerja s čustvenim stanjem, ki se odraža zaradi 

občutkov, ki nastajajo pri posameznikovi oceni dela in izkušenj pri delu ali povedano drugače 

je to posameznikova efektivna reakcija na zaznavanje dela, predvsem pogojev dela in 

delovnega okolja.  

Zaposleni so eden izmed najpomembnejših dejavnikov poslovanja sleherne organizacije in 

prav zaradi tega je treba narediti vse, da se v organizaciji dobro počutijo, ustvarjajo pozitivno 

vzdušje in pripomorejo k ugledu organizacije. To se še posebno odraža v humani ustanovi, 

kot je bolnišnica. Lipičnik (1998, 23) meni, da so zaposleni zadovoljni le, če se izpolnijo 

posameznikova pričakovanja. Stopnja zadovoljstva pa je odvisna od količine izpolnjenih 

dejavnikov zadovoljstva, ki so pomembni za zaposlenega. Velik poudarek daje motivaciji, ki 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter vodi k doseganju višjih ciljev in samopotrjevanja. 

Mihalič (2008, 4) je tudi mnenja, da je zadovoljstvo zaposlenih pogosto največja želja večine 

zaposlenih in nemalokrat pogojuje uresničitev zadanih ciljev. Tega se mora zavedati tudi vsak 

vodja in vodstvo vsake organizacije, ker le-to pripomore k učinkovitosti in uspešnosti 

poslovanja. Uspešnost in učinkovitost zaposlenih pa je v tesni povezavi z zadovoljstvom na 

delovnem mestu. Delovno zadovoljstvo je pomembno za vse zaposlene v bolnišničnem 

okolju. Analize kažejo, da je strokovni razvoj najpomembnejši za zdravnike, sledijo 

diplomirane medicinske sestre in drugi zaposleni. Medicinske sestre in drugo pomožno osebje 

dajejo velik poudarek ustreznemu in pravočasnemu informiranju njihovih nadrejenih 

(Krogstad idr. 2006). Zanimive so tudi študije o zadovoljstvu na delovnem mestu med 

različnimi poklicnimi skupinami zaposlenih v bolnišnici. V eni izmed študij, ki so jo izvedli v 

enem izmed zdravstvenih zavodov na Finskem, je bilo ugotovljeno, da so najmanj zadovoljni 

na področju zdravstvene nege, sledijo jim še zaposleni v tehnično-vzdrževalni službi. Najbolj 

zadovoljno pa je administrativno osebje ter zdravniki (Kvist, Mäntynen in Vehviläinen-

Julkunen 2013). 

Zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev večina 

evropskih držav obravnava kot prednostne aktivnosti. Tako se tudi v Sloveniji upoštevajo 
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mednarodno sprejeta načela kakovosti in varnosti. Poleg tega pa bi nas morala voditi osnovna 

načela, ki vodijo k pravičnemu in učinkovitemu sistemu zdravstvenega varstva. V središče 

sistema pa je vedno treba postaviti uporabnika storitev oziroma državljana (Kiauta idr. 2010). 

Ministrstvo za zdravje se že dlje časa zaveda pomena in koristi kakovostnih in varnih 

zdravstvenih storitev. Tako so se prve aktivnosti, povezane z akreditacijo zdravstvenih 

ustanov, začele že leta 2004, ampak vpeljava sistema je bila takrat zavrta. Proces akreditacij 

zdravstvenih ustanov se je v Sloveniji začel leta 2011. K temu je najbolj pripomogla Direktiva 

EU o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Eden izmed 

sprejetih predlogov je bil, da se v vseh članicah Evropske unije vzpostavi uveljavljen sistem 

akreditacij zdravstvenih institucij, katerih podlaga so lahko že v tujini uveljavljeni in 

preverjeni mednarodni standardi (Ministrstvo za zdravje 2011c). 

Akreditacijo bolnišnic je že skoraj pred sto leti razvil American College of Surgeons v ZDA − 

Združenih državah Amerike (Smits, Spachutikul in Mate 2014). Akreditacijo zdravstvenih 

organizacij je treba spodbujati in podpirati, saj le-ta pomembno vpliva na izboljšanje 

zdravstvenih storitev. Številni avtorji opisujejo, da akreditacija izboljša proces zdravstvenih 

storitev. Zelo pomembna so izobraževanja zdravstvenih delavcev o koristih in prednostih 

akreditacije. Posebej so izpostavljene prednosti in koristi za zaposlene (Alkhenizan in Shaw 

2011). Namen akreditacijskega procesa v zdravstvu je ustvarjanje procesa stalnega 

izboljševanja ter kulture varnosti in kakovosti. Akreditacija pa pripomore k večji varnosti pri 

opravljanju storitev za zaposlene na področju zdravstva in s tem izboljšuje zadovoljstvo pri 

delu (Horvat in Jerebic 2012). Z doseganjem standardov akreditacije zdravstvena organizacija 

pridobi tudi zaupanje javnosti. Postopek akreditacije je učinkovito vodilo za uvedbo 

sprememb, vendar je kljub temu predmet učnega cikla. Pascale Pomey idr. (2010) ugotavljajo, 

da ima organizacija največje koristi v prvem akreditacijskem ciklusu, takrat se tudi 

organizacije najbolje pripravijo. 

Trend v najuspešnejših bolnišnicah je merjenje oziroma ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih. 

Zadovoljstvo tako zaposlenih kot tudi odjemalcev zdravstvenih storitev predstavlja enega 

največjih izzivov managerjev v zdravstvu. Lowe (2012) ugotavlja, da managerji vse bolj 

razumejo, da je angažiranost zaposlenih pogoj za visoko zmogljivost organizacije. Meni, da je 

visoka stopnja sodelovanja povezana predvsem z osredotočenostjo na bolnika ter kulturo 

varnosti bolnikov. 

Yeun (2013) je v eni izmed korejskih splošnih bolnišnic preučeval korelacije zadovoljstva 

zaposlenih in akreditacijo bolnišnice. Rezultat študije je pokazal, da je akreditacija bolnišnice 

dober potencial za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih v bolnišnici. Izboljšala naj bi se tudi 

pripadnost organizaciji. Pomembna je tudi korelacija med zadovoljstvom zaposlenih in 

zadovoljstvom pacientov. Janićijević idr. (2013) ugotavljajo, da ima največji učinek na 

korelacijo razpoložljivi čas, ki ga imajo zdravstveni delavci za izpolnjevanje svojih 
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obveznosti do pacientov. Za izboljšanje zadovoljstva pacientov je treba omenjeni kazalnik 

izboljšati. 

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je sistematični pregled domače in tuje strokovne in znanstvene 

literature ter primarno zbranih anketnih podatkov. Ugotovitve želimo empirično ovrednotiti 

ter analizirati zadovoljstvo zaposlenih v Splošni bolnišnici Murska Sobota pred in po 

akreditaciji. 

Iz namena magistrske naloge smo zasnovali naslednje cilje: 

- Pregledati domačo in tujo relevantno znanstveno in strokovno literaturo s področja 

zadovoljstva zaposlenih ter akreditacije bolnišnic. 

- Opraviti empirično raziskavo o analizi zadovoljstva zaposlenih v izbrani mednarodno 

akreditirani bolnišnici. 

- Na osnovi rezultatov iz raziskave izvesti ugotovitve zadovoljstva zaposlenih v 

mednarodno akreditirani bolnišnici. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Pri raziskovanju izhajamo iz naslednje temeljne teze:  

Mednarodna akreditacija bolnišnice vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

Za doseganje namena in ciljev magistrske naloge ter testiranja temeljne teze smo postavili 

naslednje tri hipoteze:  

H1: Zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici je pozitivno povezano z akreditacijo bolnišnice. 

Hipoteza je postavljena ob predpostavki, da obstajajo statistično značilne razlike v času pred 

in po akreditacijski presoji bolnišnice. 

H2: Aktivni pristop vseh zaposlenih pri postopkih akreditacije pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

Hipoteza temelji na korelaciji proaktivne vloge vseh zaposlenih in vpliva na zadovoljstvo pri 

delu. 

H3: Med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci obstaja značilna razlika v zadovoljstvu, 

povezanem z akreditacijo. 

Z omenjeno hipotezo bomo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci v zadovoljstvu pri delu. Hipotezo smo postavili ob 

predpostavki, da je narava dela zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev različna, zato 

različno zaznavajo spremembe povezane z akreditacijo. 
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1.4 Metode dela 

V teoretičnem delu magistrske naloge uporabljamo metodo komparacije in sinteze Zelenika 

(2000), kjer smo povzemali tuja mnenja in stališča. Za ta namen smo pregledali okrog 

120−140 bibliografskih enot domače in tuje znanstvene in strokovne literature (npr. 

monografskih publikacij, člankov, revij, konferenc ipd.). 

V empiričnem delu raziskave uporabljamo kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer 

neeksperimentalno kvantitativno raziskovanje z uporabo primarno zbranih anketnih podatkov.  

Kot pripomoček za pridobivanje podatkov smo uporabili prirejen vprašalnik zaprtega tipa iz 

več sklopov. Vprašalnik je bil prilagojen potrebam raziskave, delno pa povzet in prilagojen po 

Pogačniku (1997). Zadovoljstvo zaposlenih smo ocenjevali na podlagi petstopenjske 

Likertove lestvice zadovoljstva.  

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavke so: 

- predpostavljamo, da so naključno izbrani zaposleni v izbrani bolnišnici odgovarjali na 

anketna vprašanja vestno, iskreno in odgovorno; 

- predpostavljamo, da je raziskav s področja zadovoljstva zaposlenih v povezavi z 

akreditacijo bolnišnic v slovenskem prostoru premalo; 

- predpostavljamo, da so proučevani elementi zadovoljstva zaposlenih ključni za 

nadgrajevanje zaposlenih in instrument za obvladovanje sistemov varnosti in kakovosti v 

bolnišnici; 

- predpostavljamo, da je izbrana bolnišnica primerna za raziskovanje zadovoljstva 

zaposlenih; 

- predpostavljamo, da so podatki verodostojni za oblikovanje ocene zadovoljstva 

zaposlenih v izbrani bolnišnici in da so relevanten podatek managementu bolnišnice. 

Omejitve so: 

- uporabili smo naključni vzorec, pri čemer se bomo poskušali približati stratificiranju po 

spolu, starosti in izobrazbi zaposlenih; 

- možna nezainteresiranost anketirancev za reševanje vprašalnikov; 

- omejen dostop do nekaterih relevantnih podatkov, virov, informacij; 

- z vidika izbranega javnega zavoda na sekundarni ravni ugotovitev ne moremo 

posploševati tudi za druge primerljive zdravstvene zavode v slovenskem prostoru; 

- omejen čas anketiranja na 14 dni; 

- literatura o neposredni povezavi zadovoljstva zaposlenih z akreditacijo zdravstvenih 

ustanov v teoretičnem delu raziskave je zelo omejena. 
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2 ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

Zadovoljstvo pri delu je kompleksen pojem, ki si ga posamezniki različno razlagamo. Pogosto 

se povezuje z motivacijo, vseeno pa narava tega odnosa ni popolnoma jasna. Ena od definicij 

pravi, da je zadovoljstvo pri delu kot neko notranje stanje oziroma drža do aspektov dela, ki 

so za posameznike posebej pomembni (Mullins 2001). 

2.1 Opredelitev pojma zadovoljstvo zaposlenih pri delu 

Cimerman idr. (2003, 21) povezujejo zadovoljstvo zaposlenih pri delu s pozitivnim čustvenim 

odzivom, ki izvira iz ocene in dojemanja tega dela. Mobley (1982, 102) pa pravi, da je 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu nasprotje med tistim, kar zaposlenemu največ pomeni in kar 

najbolj ceni ter tistim, kar mu delo v določeni situaciji lahko ponuja. Davis in Newstrom 

(1989, 176) sta delovno zadovoljstvo opisala z občutki, ki jih ima posameznik pri opravljanju 

svojega dela. Mihaličeva (2006, 266) meni, da je zadovoljstvo zaposlenih skupek 

zadovoljstva, ki ga sestavljajo določeni elementi dela ter delovnega mesta. Posebej je 

izpostavila: 

- zadovoljstvo z nalogami zaposlenega; 

- zadovoljstvo z nadrejenimi, posebej z neposredno nadrejenim; 

- zadovoljstvo povezano z možnostjo napredovanja ter kontinuiranega izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih; 

- zadovoljstvo povezano z načinom nagrajevanja in finančnega stimuliranja zaposlenih in 

zadovoljstvo povezano s planiranjem delovnih časov ter fizičnimi pogoji dela. 

Sageer, Rafat in Agarwal (2012) se pri proučevanju terminologije, ki se najpogosteje nanaša 

na zadovoljstvo zaposlenih pri delu, sprašujejo, ali so zaposleni zadovoljni pri izpolnjevanju 

svojih želja in potreb na delovnem mestu. Zadovoljstvo zaposlenih si razlagajo kot merilo, s 

pomočjo katerega se ugotovi, kako srečni so delavci na svojem delovnem mestu. Zanimivo je, 

da pri raziskovanju terminologije o zadovoljstvu zaposlenih zelo redko naletimo na izraz 

sreča na delovnem mestu. Vsi raziskovalci veliko raje uporabljajo zadovoljstvo ali kateri 

drugi izraz. 

Büssing (1996) opisuje naslednje oblike zadovoljstva zaposlenih: 

- Progresivno zadovoljstvo pri delu. Posamezni zaposleni čutijo zadovoljstvo pri 

opravljanju svojega dela, pri omenjeni obliki zadovoljstva raven aspiracije značilno 

vpliva na stopnjo zadovoljstva. 

- Stabilizirano zadovoljstvo pri delu. Posamezni zaposleni se počutijo zadovoljni z delom 

ter so motivirani za ohranitev ravni aspiracije, tako se ohrani zadovoljivo stanje 

zadovoljstva pri delu. 

- Ravnodušno zadovoljstvo pri delu. Posamezniki občutijo neznačilno nezadovoljstvo pri 

delu, zniža se mu raven aspiracije, posledično pa se prilagodi novim okoliščinam. Z 
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zmanjšanjem nivoja aspiracije lahko posameznik ponovno doseže pozitivno stanje 

zadovoljstva. 

- Konstruktivno nezadovoljstvo pri delu. Posamezni zaposleni se počuti nezadovoljen s 

svojim delom, vendar ohranja raven aspiracije in poskuša obvladati nastalo situacijo. 

Izdelan ima akcijski koncept in je motiviran za spremembo delovnega položaja. 

- Fiksirano nezadovoljstvo pri delu. Posameznik se pri delu počuti nezadovoljen. Običajno 

se ne trudi, da bi obdržal nivo aspiracije in poskušal nadzorovati situacijo pri reševanju 

problemov, ki so nastali. Na koncu se identificira z nastalo težavo in ne vidi možnosti 

rešitve. 

- Navidezno nezadovoljstvo pri delu. Zaposleni se čuti nezadovoljen s svojim delom. Sooča 

se z nerešljivimi težavami oziroma slabimi razmerami na delovnem mestu. Gre za 

popačeno ali navidezno zaznavanje in zanikanje nezadovoljstva pri delu. 

Mihalič (2008, 16) povezuje zadovoljstvo pri delu s pripadnostjo oziroma lojalnostjo 

zaposlenih do svojega delodajalca, po njegovem sta pripadnost in lojalnost nadgradnja 

zadovoljstva pri delu. S povečanjem zadovoljstva zaposlenih se povečata tudi pripadnost in 

lojalnost zaposlenih. Velja pa dejstvo, da sta pripadnost in lojalnost izredno redki in zelo 

krhki. Za vzpostavljanje in varovanje pripadnosti in lojalnosti se pričakuje, da: 

- se zaposlenim tudi obratno izkazujeta pripadnost in lojalnost; 

- se ne izkoriščajo posamezni interesi določenih posameznikov; 

- se nagradi in ustrezno vrednoti posameznega zaposlenega, ki je lojalen organizaciji. 

Zaposleni bodo z organizacijo zadovoljni le, če bodo lahko zadovoljili poleg materialnih 

potreb tudi potrebo po osebnostni rasti in samospoštovanju. Bogastvo interakcij med ljudmi, 

medsebojna povezanost, poznanstvo in razumevanje daje zaposlenim občutek pripadnosti, 

varnosti in je zato pomemben element človekovega zdravja in zadovoljstva (Derganc 1963, 

151). 

2.1.1 Pomen zadovoljstva zaposlenih za organizacijo 

Dolgoročna uspešnost organizacije je povezana z zadovoljnimi lastniki, zadovoljnimi 

odjemalci, zadovoljnimi zaposlenimi ter vsemi, ki so povezani z organizacijo. Finančni cilji 

pogosto niso dovolj. Številne organizacije so se odločile, da sprejmejo model kazalnikov 

uspešnosti, ki uspeh organizacije med drugim merijo z vidika zadovoljstva odjemalcev, z 

vidika notranjih poslovnih procesov, predvsem v smislu izboljševanja, ter z vidika učenja in 

rasti v smislu zadovoljstva zaposlenih in izrabe njihovih zmožnosti. Uspešnost posameznika 

je pogoj za uspešnost celotne organizacije (Zupan 2001, 13−15). 

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu predstavlja eno najbolj kompleksnih področij, s katerimi se 

pri upravljanju svojih zaposlenih soočajo današnji managerji. Številne študije potrjujejo, da 

ima zadovoljstvo zaposlenih pri delu velik vpliv na motivacijo zaposlenih, produktivnost 
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zaposlenih ter uspešnost poslovanja celotne organizacije. Kljub številnim znanstvenim 

raziskavam kot tudi v vsakdanjem življenju še vedno obstaja vprašanje, kaj se opredeljuje kot 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu, saj v resnici nimamo niti dokončne opredelitve, kaj sploh 

delo je (Aziri 2011, 77). 

Po mnenju Možine (1998, 146) lahko o zadovoljstvu zaposlenih z vidika managementa 

govorimo v primeru, da: 

- je plača ustrezna, 

- obstaja možnost napredovanja, 

- so vzpostavljeni dobri medsebojni odnosi med managerji in sodelavci, 

- se poslužuje možnosti soodločanja na delovnem mestu, 

- obstaja možnost vpliva na sistem dela. 

2.1.2 Vpliv motivacije na zadovoljstvo zaposlenih 

Motivacija zaposlenih predstavlja za organizacijo izreden pomen, saj dobra motivacija 

pogosto pripomore k izboljšanju rezultatov organizacije in povečanja zadovoljstva zaposlenih. 

Veliko odgovornost sprejema vodstvo organizacije, ki mora pravočasno prepoznati in 

analizirati tiste dejavnike, ki so ključnega pomena pri poslovanju organizacije. Vodstvo se 

mora zavedati, da zaposleni niso njihova lastnina, vseeno pa predstavljajo največje bogastvo 

sleherne organizacije. Kljub temu pa motivacija in zadovoljstvo z delom ni edini pomemben 

dejavnik, temveč tudi medsebojni odnosi igrajo pomembno vlogo (Kušar 2014, 133−134). 

Raziskave kažejo, da so finančni motivatorji zelo pogost dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih, čeprav je Dragmananova (2014) na podlagi raziskave prišla do pomembnega 

spoznanja, da so pri motivaciji zaposlenih prav tako pomembni nefinančni motivatorji. 

Smiselno bi bilo, da bi dejavnike motivacije organizacije kontinuirano spremljale, analizirale 

ter pravočasno ukrepale. Vsekakor je to dodana vrednost za vsako organizacijo. 

Alshallahova (2004) je opisovala, da je zadovoljstvo zaposlenih pri delu posameznikov 

čustveni odziv na trenutne pogoje dela, medtem ko je motivacija gonilna sila za doseganje in 

zadovoljevanje posameznikovih potreb. Vodstvo lahko pomaga zaposlenim doseči splošno 

zadovoljstvo pri delu, ki je z notranjo motivacijo lahko dodatni »pogon« za zaposlenega, in na 

ta način dodatno poveča uspešnost na delovnem mestu. Motivacijski teoretik in psiholog 

Frederick Herzberg je raziskoval različne vplive zadovoljstva zaposlenih na učinkovitost in 

motivacijo. Spoznal je, da odsotnost določenih okoliščin, ki se lahko pojavljajo pri delu, 

pripomore k nezadovoljstvu zaposlenih. Njihova prisotnost pa je eden izmed pogojev za 

motivacijo, s tem da njihova prisotnost ne vpliva neposredno na zadovoljstvo niti ne spodbuja 

aktivnosti. Tovrstne dejavnike imenuje higieniki (Treven 1998, 117).  

Herzberg (1987) je opisal dvostopenjsko teorijo motivacije, katero je poimenoval tudi 

motivacijsko-higienska teorija. Na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih naj bi vplivali dve 
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vrsti dejavnikov, eno skupino je poimenoval higieniki, drugo pa motivatorji. Značilnost 

higienikov je, da ne motivirajo zaposlenih, ampak kljub temu preprečujejo nezadovoljstvo. Za 

njih je značilno, da vključujejo prisotnost in odsotnost nezadovoljstva zaposlenih. To se 

odraža z delovnimi pogoji, plačo, politiko podjetja ter medsebojnimi odnosi. Značilnost 

motivatorjev je, da sem spadajo potrebe višjega ranga. Najbolj znani motivatorji so delo 

samo, odgovornost, napredovanja, priznanja, novi izzivi in strokovna rast zaposlenih. V 

odsotnosti motivatorjev pri zaposlenih opazimo neopredeljenost, prisotnost motivatorjev pa 

vpliva na visok nivo zadovoljstva in motivacije. 

Herzbergova dvofaktorska teorija prikazuje model dvostopenjske teorije (slika 1). Pri tej 

razlagi teorije imajo ključno vlogo motivatorji. Motivatorji izhajajo iz odnosa, ki ga ima 

posameznik do dela. Lahko pa delujejo kot motivacijski dejavnik za delo (Bahtijarević Šiber 

1999). 

 

Slika 1: Herzbergova dvostopenjska teorija 

Vir: Bahtijarević Šiber 1999, 575. 

Organizacije bi morale poznati in razumeti motivacijske potrebe svojih zaposlenih, saj je 

motivacija pomemben element uspešnosti zdravstvenega sistema. V raziskavi, ki jo je 

Oladotun (2013) naredil v eni izmed ciprskih bolnišnic, je prišel do pomembnih ugotovitev. 

Proučeval je motivacijske dejavnike, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Pravi, da 

izboljšanje zadovoljstva na delovnem mestu pomaga spodbujati dobre odnose med 

zaposlenimi, izboljša se profesionalni odnos z managementom bolnišnice in zaznati je tudi 

boljše izkušnje pacientov. Če zaposleni niso motivirani, so tudi nezadovoljni. To se najbolj 

pozna pri slabšem sodelovanju in nepripravljenosti pri sprejemanju dodatnih zadolžitev, ki pa 

so v zdravstvu neizogibne. Zavedati se je treba, da le dobro motivirani zaposleni prinašajo 

izjemne rezultate za organizacijo. Najpomembnejše pa je, da le zadovoljni zdravstveni delavci 

naredijo najboljše storitve za svoje paciente. 

Motivatorji: 
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Lambrou idr. (2010) so proučevali povezavo zadovoljstva z delom in nekaterimi dejavniki 

motivacije v eni izmed bolnišnic. Motivacija zdravstvenih delavcev je velik izziv za večino 

zdravstvenih sistemov. Motivacija zaposlenih je ena od težjih nalog, saj se management 

zdravstvenih zavodov zaveda povečevanja potreb zaposlenih, na drugi strani pa je na 

razpolago manj sredstev s strani lastnika oziroma plačnika zdravstvenih storitev. 

Zadovoljevanje potreb in doseganje ciljev je za zaposlene in organizacijo temelj zadovoljstva 

na delovnem mestu, kar zagotavlja upravljanje zdravstvenih organizacij z nadgradnjo 

kakovosti storitev. Študija je zajela zdravnike, zobozdravnike in medicinske sestre. Zaključili 

so, da so največji motivator osebni dosežki zaposlenega, sledijo plača, sodelavci ter drugi 

atributi. Izsledki raziskave apelirajo na vodstva bolnišnic, ki si morajo prizadevati za dodatno 

motivacijo zdravstvenega kadra. Velik poudarek je na notranjih motivatorjih, kot je smisel pri 

delu, močni medsebojni odnosi, spoštovanje, ki ima posledično vpliv na kakovosti 

zdravstvenih storitev. 

2.1.3 Zadovoljstvo pri delu v zdravstvenih ustanovah  

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu na področju zdravstvenega varstva in posledice tega 

zadovoljstva so dobri pokazatelji blaginje in kakovosti življenja zaposlenih. Zadovoljstvo pri 

delu je tudi eden od temeljnih elementov, ki se uporablja v zdravstveni organizaciji. Vloga 

posameznih strokovnjakov, ki delajo v teh ustanovah, je ključnega pomena pri doseganju 

ciljev zdravstvene organizacije. Prisotnost visoko motiviranih zaposlenih, ki so zadovoljni s 

svojo službo, ter njihov delodajalec povečujeta produktivnost in kakovost storitev (Carrillo 

García idr. 2013). 

Nikic idr. (2008) so prav tako mnenja, da je zadovoljstvo pri delu zelo pomemben dejavnik 

produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Analizirali so 

zadovoljstvo zaposlenih v eni izmed srbskih zdravstvenih ustanov. Zaposleni so delo ocenili 

kot zanimivo in spodbudno. Nezadovoljstvo pa so izrazili zaradi psihofizične 

preobremenjenosti in neustreznih delovnih razmer. Zaposleni se zavedajo, da je 

preobremenjenost še večja, če odgovornosti in dolžnosti niso ustrezno porazdeljene. Dejstvo 

pa je, da večja profesionalizacija procesov zahteva večjo odgovornost in zahtevnost dela 

kakor tudi natančnejše priprave za delo ter ogromno znanja zaposlenih. Izkazala se je tudi 

potreba po dodatnem izobraževanju na področju komunikacije, preventivnih ukrepov za 

izboljšanje zdravja zaposlenih in zadovoljstva pri delu. To pa je možno doseči z določenimi 

strukturnimi ukrepi na posameznih delovnih mestih, kjer bi se tako izboljšalo počutje 

zaposlenih. Nezadovoljstvo je še toliko večje, ker zaposleni ne morejo neposredno vplivati na 

delovne razmere oziroma delovne pogoje. Zaključili so, da je treba največ pozornosti 

nameniti izobraževanju zaposlenih, obveščanju oziroma informiranju zaposlenih in razvoju 

timskega dela ter organizacije dela.  
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Raziskovanje zadovoljstva, predvsem kako ohraniti zadovoljstvo pri delu, je vedno aktualno 

področje za zdravnike, medicinske sestre ter ostale zaposlene. Teorije, ki sta jih pred več kot 

petdesetimi leti razvila Maslow in Herzberg jasno, kažejo, da so zadovoljni zaposleni bolj 

produktivni, ustvarjalni in predani svojim delodajalcem. Zavedati se je treba, da so ljudje 

bistvenega pomena za produktivnost. Uspeh strategije izboljšanja produktivnosti je pa 

odvisen od zavzetosti zaposlenih, zadovoljstva pri delu, sposobnosti in motivacije (Alshallah 

2004). 

Zaposleni v bolnišnici imajo pogosto težave pri zadovoljevanju potreb svojih bolnikov, če 

njihove lastne potrebe niso izpolnjene. Odgovornost managementa je, da so zadovoljni tako 

zaposleni kot tudi pacienti. Mnenja zaposlenih so ključ za izboljšanje zadovoljstva med 

zaposlenimi, saj le tako čutijo, da so del organizacije. Eden izmed razlogov, zakaj bi se 

raziskovalci morali ukvarjati z zadovoljstvom pri delu, je, da si ljudje zaslužijo, da se 

obravnavajo pošteno in s spoštovanjem. Produktivnost in kakovost storitev je v celoti odvisna 

od sposobnosti organizacije pri upravljanju človeških virov. Zadovoljstvo pri delu je do neke 

mere odraz dobrega zdravljenja (Bhatnagar in Srivastava 2012). 

Skinder Savić in Skela Savić (2014, 101) sta v eni izmed raziskav pojasnjevali oziroma 

prikazali indikatorje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu med zdravniki in 

medicinskimi sestrami v splošnih bolnišnicah v Sloveniji. Identificirali sta naslednje 

indikatorje zadovoljstva: dobro sodelovanje, zadovoljstvo z vodenjem, zadovoljstvo z 

odločanjem, obremenitve na delovnem mestu ter avtonomija na delovnem mestu. Potrdili sta 

tudi, da je v zdravstvenih organizacijah še stalno prevladujoča organizacijska kultura 

hierarhije. V slovenskih bolnišnicah je najmanj kulture, ki spodbuja in uvaja spremembe. 

Zaposleni pa si bolj želijo kulture skupine in hierarhije kot adhokracije.  

2.2 Proučevanje in merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Mihalič (2008, 90) zagovarja, da je treba za povečanje zadovoljstva zaposlenih izbrati način, 

ki omogoča analiziranje, načrtovanje, usmerjanje, ohranjanje in izboljševanje zadovoljstva. 

Organizacije se morajo zavedati pomembnosti merjenja zadovoljstva pri delu. S 

proučevanjem in merjenjem zadovoljstva si pridobijo pomembne informacije, s pomočjo 

katerih ugotavljajo, ali so potrebne spremembe. S tem se vidi tudi vpliv vodij ter področij 

potrebnih izboljšav in ocena stanja v delovni organizaciji. Ugotavljanje zadovoljstva 

zaposlenih, se pravi analiza dogodkov, ki so do takšnega stanja pripeljali, je za vsako 

organizacijo zelo pomembno, saj je zadovoljstvo v tesni povezavi z dosežkom in uspehom 

organizacije. Vse to pa je rezultat napora in sposobnosti posameznika (Merkač Skok 2005). 

Mihalič (2008, 104) vidi v merjenju zadovoljstva priložnost izboljšanja zadovoljstva 

zaposlenih pri delu. Merjenje zadovoljstva zaposlenih smatra kot relevantno orodje, ki lahko 

pripomore k povečanju uspešnosti in učinkovitosti delovne organizacije. Glavni namen 
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merjenja zadovoljstva zaposlenih je spoznavanje točk, ki jih je treba v najkrajšem možnem 

času izboljšati, da bi dosegli boljša pričakovanja zaposlenih (Creelman 1999, 340). 

Pridobivanje in analiza podatkov o zadovoljstvu zaposlenih je eden izmed učinkovitih 

načinov, da lahko management pridobi podatke o stanju zadovoljstva v organizaciji. Smiselno 

je, da v primeru nezadovoljstva zaposlenih vodstvo pravočasno ukrepa. Smiselno je, da se s 

pomočjo merjenja zadovoljstva preveri učinkovitost izboljšav, ki so bile narejene na osnovi 

rezultatov predhodnih merjenj. Management se mora zavedati, da so rezultati in uspeh 

organizacije povezani z zadovoljstvom zaposlenih (Červ 2012, 40). 

Proučevanje zadovoljstva pri zaposlenih poteka najpogosteje na dva načina. V prvem primeru 

nas zanima, kako je posameznik zadovoljen s svojim delom kot celoto. V drugem primeru pa 

želimo izvedeti, katera so tista področja, s katerimi posameznik ni zadovoljen. Zaposleni zelo 

pogosto izpostavijo samo določena področja, kot je plača oziroma delovni pogoji (Treven 

1998, 132−133). 

Tavčar (2004) je merjenje zadovoljstva razdelil po naslednjih metodah: 

- Kvantitativne metode – gre za metode, kjer se uporabljajo različna anketiranja, 

najpogosteje poštno ali spletno anketiranje. S temi metodami se lahko ugotovi, ali so 

zaposleni zadovoljni in s čim so zadovoljni. Pridobljeni podatki izražajo odgovore na 

vprašanji: Kaj in Koliko? 

- Kvalitativne metode – gre za metode, kjer merjenje zadovoljstva poteka v obliki osebnih 

globinskih intervjujev. Med te metode spadajo tudi skupinske diskusije. S temi metodami 

se lahko ugotovijo vzroki zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih ter odgovori na 

vprašanje: Zakaj? 

Sekundarni podatki – sem spadajo razne evidence pritožb, absentizem in fluktuacija. 

Powel (2001, 4−11) ugotavlja, da redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih s pomočjo anket 

organizaciji prinaša vrsto prednosti. V prvi vrsti stimulira zavest in razmišljanje zaposlenih o 

sebi in drugih. Po drugi strani pa lahko kvantitativna raziskava poda objektivno oceno in 

povratne informacije o obnašanju in stališčih posameznikov. Služi lahko kot osnova za 

razpravo in učenje kot tudi podlaga za osebni razvoj in razvoj organizacije. Rezultate anket o 

zadovoljstvu zaposlenih je smiselno integrirati v načrt za izboljšave v organizaciji. 

Raziskave glede zadovoljstva zaposlenih priskrbijo managementu potrebne informacije o 

zdravju organizacije. V primeru zdravstvenih ustanov je skrb za zadovoljstvo zaposlenih še 

toliko bolj pomembna, saj prinaša tudi večje zadovoljstvo pacientov in druge prednosti, kot 

so: 

- zmanjšana fluktuacija zaposlenih; 

- znižanje stroškov strokovnih izobraževanj; 

- prepoznavanje priložnosti za zmanjšanje stroškov organizacije; 

- obvladovanje absentizma; 
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- krepitev nadzora; 

- ocenjevanje obravnave pacientov; 

- ocenjevanje potreb po usposabljanju zaposlenih; 

- učinkovita komunikacija; 

- razumevanje in strinjanje zaposlenih s poslanstvom organizacije; 

- večji ugled organizacije privablja boljše strokovnjake. 

Kaarna idr. (2004) so ocenjevali stopnjo zadovoljstva v eni izmed estonskih bolnišnic, ki 

zagotavlja sekundarni nivo zdravstvenega varstva in ambulantno zdravstveno dejavnost. 

Ugotovili so, da na zadovoljstvo zaposlenih najbolj vplivajo dejavniki, kot so: odnos z 

neposredno nadrejenimi, pripadnost organizaciji ter načrtovanje ciljev zdravstvene 

organizacije. Pomembno vlogo pri zadovoljstvu zaposlenih odigra management zdravstvene 

organizacije. Management zdravstvene organizacije mora biti seznanjen s pričakovanji 

zaposlenih, saj bo le tako možno zadovoljiti njihove potrebe. Naloga managementa je še: 

- vzpostaviti učinkovite odnose med vodstvom in zaposlenimi; 

- prepoznati neustrezne delovne pogoje, ki vplivajo na zaposlene; 

- dati ustrezna pooblastila posameznim vodjem določenih organizacijskih enot; 

- sprotno obveščati zaposlene o spremembah v organizaciji in 

- izražati spoštovanje in priznanje zaposlenim, posebej se angažirati na področju 

ustvarjanja prijetnega delovnega okolja za vse zaposlene. 

Rezultati raziskave v omenjeni bolnišnici so pokazali, da vodstvo bolnišnice uspešno 

vzpostavlja medsebojne odnose med zaposlenimi. K temu je najbolj pripomogla ustrezna 

informiranost zaposlenih, seznanjenost s cilji organizacije, kakovostne storitve, finančno 

stanje v organizaciji, kadrovske razmere, predanost organizaciji in minimalno zaznavanje 

stresa zaposlenih.  

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih je temeljna sestavina kakovosti upravljanja s človeškimi viri. 

Študije kažejo na močne pozitivne korelacije med zadovoljstvom z delom zdravstvenega 

osebja in zadovoljstvom pacientov z zdravstvenimi storitvami. Motivacija za preiskovanje 

stopnje zadovoljstva pri delu izhaja iz dejstva, da je boljše razumevanje zadovoljstva 

zaposlenih zaželeno, da bi dosegli višjo raven njihove motivacije (Bhatnagar in Srivastava 

2012). 

Ferrara, Converso in Viotti (2013) so v štirih italijanskih bolnišnicah hkrati raziskovali 

zadovoljstvo zdravstvenih delavcev in pacientov. Raziskava je še posebej zanimiva, ker 

večina raziskav na področju zadovoljstva v zdravstvu poteka ločeno med zdravstvenimi 

delavci in pacienti. Rezultati študije so potrdili, da je dobro počutje zaposlenih pomemben 

vidik pri vzpostavljanju učinkovitejše in kakovostnejše zdravstvene oskrbe. Bistveno je, da ta 

vidik pacienti prepoznajo. Napredne zdravstvene organizacije bi morale razvijati metode, s 
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katerimi je mogoče izboljšati počutje in zadovoljstvo zaposlenih. Prav tako je treba ves čas 

poudarjati organizacijsko učinkovitost in kakovost zdravstvenih storitev. 

2.3 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih  

Upoštevati je treba dejstvo, da imajo ljudje različne vrednote in cilje. Na podlagi teh si 

posamezniki določijo različne prioritete. Nekaterim predstavlja še vedno največjo prioriteto 

denar, drugim pa največ pomeni, da se lahko v miru ukvarjajo z reševanjem tehničnih in 

organizacijskih vprašanj. Obstajajo pa tudi taki, ki bi sprejeli vse, samo da bi lahko ostali v 

organizaciji. Svetlik (2009, 341) je dejavnike združil v več skupin in izpostavil nekatere 

razloge za zadovoljstvo: 

- Vsebina dela – implementacija strokovnega znanja, strokovni napredek in možnost 

dodatnega izobraževanja ter atraktivnost dela. 

- Samostojnost odločanja – soodločanje pri razporejanju dela, fleksibilnost pri razporejanju 

delovnega časa ter soodločanje pri nekaterih odločitvah organizacije. 

- Finančni dejavnik in druge ugodnosti – ustrezno plačilo za opravljeno delo, stimulacije 

za delovno uspešnost ter dodatne ugodnosti, ki so pomembne za zaposlenega. 

- Management – blag nadzor nad zaposlenimi, sprotno izrekanje priznanj in pohval, mehki 

pristop vodenja, osredotočenost na brezhiben delovni proces ter odkrito sporočanje 

pripomb in drugih nesoglasij zaposlenim. 

- Medsebojni odnosi – poudarek je na dobrem delovnem vzdušju med zaposlenimi, 

prisoten je timski duh ter imajo utečeno sproščeno komunikacijo na vseh ravneh 

komunikacije. 

- Delovni pogoji – velik poudarek je na preprečevanju poškodb pri delu, sproti se 

odpravljajo škodljivi dejavniki in poskrbljeno je za zdravo delovno okolje. 

Rozman (2001, 61−64) je dejavnike zadovoljstva razdelil v tri skupine. V prvi skupini opisuje 

organizacijske dejavnike. V to skupino naj bi spadala vsebina dela, pogoji dela, finančne in 

druge ugodnosti, samostojnost, napredovanje, strokovna izobraževanja in varnost zaposlitve. 

Drugo skupino je poimenoval skupinski dejavniki, kjer je največji poudarek na komunikaciji, 

odnosih in vzdušju v delovni organizaciji. Tretji dejavnik pa se nanaša na posameznikovo 

osebnost, delovne vrednote in potrebe. 

George in Jones (1996, 77) menita, da je stopnja zadovoljstva pri delu na delovnem mestu 

povezana z različno osebnostjo posameznika. Pri opisovanju povezav delovnega zadovoljstva 

(slika 2) sta izpostavila štiri dejavnike zadovoljstva: osebnost, vrednote, družbeni vpliv in 

naravo dela. 
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Slika 2: Dejavniki zadovoljstva zaposlenih po George in Jones 

Vir: George in Jones 1996, 77. 

Gupta idr. (2012) opisujejo zadovoljstvo pri delu kot kompleksen pojem in se zavedajo, da ga 

je težko objektivno izmeriti. Na stopnjo zadovoljstva naj bi vplivali različni dejavniki. V svoji 

raziskavi so izpostavili naslednje dejavnike: 

- Posamezni dejavniki – osebnost, izobraževanja, intelektualne sposobnosti, starost, 

zakonski stan in ustrezne usmeritve za delo. 

- Družbeni dejavniki – odnosi s sodelavci, skupinsko delo in postavitev normativov, 

možnosti za navezovanje stikov in neformalni odnosi. 

- Kulturni dejavniki – narava posameznika, narava dela, tehnologija in organizacija dela, 

stili vodenja, delovni pogoji, vrsta sistemov za upravljanje, odnosi. 

- Okoljski dejavniki – ekonomski vplivi, socialni vplivi, politični vplivi. Ti dejavniki 

vplivajo na zadovoljstvo pri delu določenih posameznikov v določenih okoliščinah.  

Zaposleni so lahko zadovoljni le z nekaterimi vidiki njihovega dela, nezadovoljstvo pa izhaja 

iz drugih vidikov. Tako se na splošno stopnja zadovoljstva pri delu razlikuje od osebe do 

osebe.  

2.4 Nezadovoljstvo zaposlenih pri delu 

Zaposleni se pri opravljanju svojega dela nemalokrat znajdejo v problematični situaciji, ki se 

izraža kot nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo zaposlenih naj bi bila posledica realno možnih, 

toda neuveljavljenih sprememb oziroma izboljšav. Pričakovanja zaposlenih se zvišujejo, zato 
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je organizacija prisiljena k večjemu in nenehnemu izboljševanju. Pomembno se je sprijazniti z 

dejstvom, da so ljudje nezadovoljni, saj na ta način lahko opazimo priložnosti za konstantno 

izboljševanje. Zaželeno je tudi, da se organizacije poslužujejo stalnega ugotavljanja 

nezadovoljstva zaposlenih in priložnosti, ki izhajajo iz tega (Vrban 2009, 58−61). Bistvo 

koncepta organizacije proti nezadovoljstvu zaposlenih je odstranitev vzrokov. Zavedati pa se 

je treba, da nezadovoljstva ni mogoče povsem odpraviti. Je pa pomembno, da se z njim 

spopademo, spremljamo zaposlene ter njihovo vedenje in kontinuirano izvajamo raziskave o 

zadovoljstvu (Svetlik 2009, 347). Keenan (1996, 6) trdi, da nadrejeni lahko zaznajo pri ljudeh, 

ki jih vodijo, spremembe, ki se kažejo kot nezadovoljstvo. Zaznajo lahko tudi nemotiviranost. 

Pri nezadovoljnih zaposlenih opažajo: 

- slabše sodelovanje, kot se od njih pričakuje, da se dodatno potrudijo; 

- nemotiviranost za dodaten obseg dela; 

- ne upoštevajo delovnega časa; 

- zamujajo z roki opravljenega dela; 

- ne izpolnjujejo norme pri opravljanju svojega dela; 

- poudarek dajejo popolnoma nepomembnim stvarem tako za njih kot organizacijo; 

- lotijo se obtoževanja sodelavcev. 

Robbins (1991, 176) je izpostavil štiri načine, s katerimi zaposleni izražajo nezadovoljstvo pri 

delu: 

- Odhod iz organizacije: Posameznik kaže očitne znake nezadovoljstva, omenja tudi odhod 

iz organizacije, omenja tudi zamenjavo službe. 

- Ustvarjanje lastnega mnenja: Zaposleni poskuša aktivno in konstruktivno izboljšati 

pogoje dela, predlaga izboljšave, z nadrejenimi se pogovarja o problemih, pomaga si tudi 

preko sindikata. 

- Lojalnost: Pasivno spremljanje dogajanja v organizaciji, vendar jih spremlja pozitivni 

pogled na prihodnost, čakajo, da se bodo razmere izboljšale. Še vedno je prisotno 

zaupanje v vodstvo organizacije. 

- Površnost: posameznik se sprijazni, da se bodo razmere še poslabšale. Pri delu se opažajo 

nenatančnost, površnost, malomarnost, zamujanje, manjša storilnost. 

Nezadovoljstvo pri delu je največkrat vzrok, da se zaposleni odloči zapustiti organizacijo. Pri 

tem pa je zanimivo, da večinoma management organizacije redko pravočasno dobi 

informacijo, da zaposleni zapušča organizacijo. Večinoma je že tudi prepozno za analizo 

vzroka nezadovoljstva in iskanje rešitve. Vodstvo mora že prej zaznati nezadovoljstvo 

zaposlenega in izvajati ukrepe za povečanje zadovoljstva (Mihalič 2006, 266). Grbec (1989) 

pripisuje velik pomen dejstvu, da morajo vodilni prepoznati, kaj motivira sodelavce, da 

vlagajo svoje sposobnosti in energijo v delo. Nadrejeni bi morali pravočasno prepoznati 

dejavnike, ki kažejo prve znake nezadovoljstva posameznika, ter takoj ukrepati. Opisuje pet 

najpogostejših vzrokov za nezadovoljstvo z delom: 
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- upravljanje; 

- neustrezen nadzor; 

- neustrezne osebne kvalitete vodje; 

- neustrezen osebni dohodek; 

- slabi delovni pogoji. 

Svetlik (2009) razlaga, da največje nezadovoljstvo zaposlenih pri delu povzročajo: 

- neustrezno upravljanje organizacije in nejasna politika organizacije; 

- neučinkovito vodenje organizacije; 

- slabši odnosi med nadrejenimi in podrejenimi; 

- neustrezni delovni pogoji oziroma delovne razmere; 

- neustrezno finančno vrednotenje dela;  

- slabši medsebojni odnosi med zaposlenimi. 

Nezadovoljstvo zaposlenih se odraža na različne načine. Preglednica 1 prikazuje 

najpogostejše oblike nezadovoljstva zaposlenih pri delu. 

Preglednica 1: Oblike nezadovoljstva zaposlenih pri delu 

Oblika izražanja 
nezadovoljstva 

Podrobnejša opredelitev 

Absentizem Najbolj problematična odsotnost z dela so bolniške odsotnosti. Pogosto k temu 
pripomorejo slabe delovne razmere, povečana nevarnost poškodb in bolezni, 
slabi medsebojni odnosi med zaposlenimi in nadrejenimi, prevelike in 

neustrezno planirane delovne obremenitve ter neučinkovito reševanje težav, ki 
se pojavljajo pri delu. 

Fluktuacija Gre za pogosto reakcijo izražanja nezadovoljstva, ko se zaposleni odloči 
prestopiti iz ene organizacije v drugo organizacijo. Razlikujemo več vrst 
fluktuacij. Vse fluktuacije niso posledica izključno nezadovoljstva, ampak 

lahko gre tudi za objektivne razloge potrebe po menjavi organizacije. Seveda 

pa poznamo tudi fluktuacijo, kjer je edini vzrok nezadovoljstvo zaposlenega. 

Fluktuacija je lahko prostovoljna ali pa tudi ne. 

Izražanje 
nezaželenega 

Individualno nezadovoljstvo (manjša delovna vnema, bolniški staleži, širjenja 
nezadovoljstva med sodelavci). 

Kolektivne 

zahteve, protesti, 

stavke 

V tem primeru pa nezadovoljstvo že preseže individualno raven. Tu gre za 

kompleksnejšo raven iskanja kompromisov. Na tej ravni pride do zahtevnejših 

kolektivnih pogajanj med vodstvom in skupino nezadovoljnih zaposlenih. 

Vir: Svetlik 2009, 345−348. 

Nezadovoljstvo pri delu je glavni vzrok za odsotnost z dela med zdravstvenimi delavci in to 

tako, da pomembno vpliva na organizacijo dela ter kakovost zdravstvenih storitev (De Moraes 

in Mosadegh Rad 2009). Aiken idr. (2012) so v eni izmed študij, ki je zajela čez 60.000 

medicinskih sester iz 12 evropskih držav in ZDA, med drugim primerjali zadovoljstvo 

medicinskih sester. Ugotovili so, da je delež nezadovoljnih in izgorelih medicinskih sester v 

ZDA blizu evropskega povprečja. 
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V presečni študiji, ki so jo Dall′Ora idr. (2015) izvedli, je sodelovalo 31.627 medicinskih 

sester v 488 bolnišnicah v 12 evropskih državah. Ugotavljali so, kako dolžina 12-urnega 

delavnika in neenakomerno razporejanje delovnih časov vpliva na zadovoljstvo in izgorelost 

medicinskih sester. Rezultati so evidentno pokazali, da medicinske sestre, ki delajo 12- in 

večurne izmene, zaznavajo nižjo stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu. Dobljeni rezultati 

so tudi izziv za zdravstvene managerje in oblikovalce zdravstvenih politik, saj večina služb na 

področju zdravstvenega varstva vključuje 12-urne izmene. To je ena prvih tovrstnih študij v 

Evropi. Zaposleni, ki delajo 12-urne izmene in več, navajajo jasne znake izgorelosti, 

psihofizične utrujenosti ter močno izraženega kontinuiranega nezadovoljstva. Prav to 

nezadovoljstvo je pa nemalokrat vzrok za zamenjavo službe s fleksibilnejšimi delovnimi časi. 

V obsežni presečni študiji, ki so jo Kanai Pak idr. (2008) naredili med japonskimi 

medicinskimi sestrami v 19 akutnih bolnišnicah, so analizirali dejavnike, ki v največji meri 

vplivajo na nezadovoljstvo medicinskih sester. Zelo so bile nezadovoljne zaradi previsokega 

deleža neizkušenih medicinskih sester, ki so delovale v timih. Nezadovoljstvo se je pojavljalo 

zaradi pomanjkanja kadrovskih virov, pomanjkljivega sodelovanja med zdravniki in 

medicinskimi sestrami, neustrezna kadrovska struktura zaposlenih, čustvene izgorelosti in 

neučinkovite komunikacije v zdravstvenih timih. 

Ministrstvo za zdravje (2015) je v svojih strateških ciljih izpostavilo tudi zadovoljstvo 

izvajalcev zdravstvenih storitev, saj se zavedajo, da so te najosnovnejši element 

zdravstvenega sistema. Zadovoljstvo zaposlenih je tudi eden izmed pomembnih kazalnikov 

kakovosti. V slovenskem prostoru so kazalniki v primerjavi z evropskim povprečjem 

zadovoljivi. Je pa zaznati določene pomanjkljivosti, ki med drugim opozarjajo na problem 

reševanja sistemskega financiranja in organiziranja zdravstvenega varstva, problematike glede 

čakalnih vrst in tudi nezadovoljstva zdravstvenih delavcev. 

2.5 Zadovoljstvo pacientov 

Zadovoljstvo pacientov je pomembno področje za izvajalce zdravstvenih storitev, druge 

strokovnjake, za bolnike kot tudi druge, ki so v povezavi z zdravstvom ali jih področje 

zanima. Za izvajalce zdravstvenih storitev predstavlja zadovoljstvo bolnikov izziv, saj je za 

njih ključnega pomena, da so sproti seznanjeni z zadovoljstvom uporabnikov zdravstvenih 

storitev. 

Kersnik (2003, 3–50) je raziskoval položaj bolnikov v slovenskem zdravstvu. Zadovoljstvo 

pacientov opisuje kot dojemanje izkušenj, ki nastopajo v procesu zdravljenja. Zadovoljstvo se 

nanaša na zadovoljstvo s posameznimi postopki, posamezne izvajalce, zdravstveno 

organizacijo, posamezni oddelek ali celoten sistem zdravstvenega varstva. Kakovostna 

obravnava pacienta je ena izmed osnovnih pravic vsakega pacienta. Pacient je aktivni 

udeleženec in osrednji cilj zdravstvene ustanove. Zadovoljstvo pacientov je podlaga za 
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iskanje vzrokov morebitnega nezadovoljstva, s pomočjo katerih določamo prioritetne naloge 

pri izboljševanju kakovosti storitev. Istočasno predstavlja kazalnik kakovosti pri ocenjevanju 

ravni kakovostne obravnave in je temelj za načrtovanje izboljšav.  

Kmetič (2009, 179−180) opredeljuje zadovoljstvo pacientov na podlagi sistematično zbranih 

mnenj pacientov. Pravi, da gre za mnenje, ki si ga pacienti ustvarijo na podlagi izkušnje, ki so 

jo doživeli z zdravstveno oskrbo. V ospredju so postopki, izvajalci, določena zdravstvena 

ustanova v celoti ali posamezni oddelki in mnenje o celotnem sistemu zdravstvenega varstva. 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je tudi kazalnik kakovosti, ki posledično vpliva na boljši 

poslovni rezultat organizacije. Merjenje stopnje zadovoljstva pacientov je pomembno, da 

ugotavljamo, kako pacienti zaznavajo kvaliteto zdravstvenih storitev.  

Zadovoljstvo pacientov je za izvajalce zdravstvenih storitev merilo kvalitetne zdravstvene 

oskrbe. Velik poudarek je na medosebnem sporazumevanju, medsebojnih odnosih ter 

učinkoviti organizaciji dela. Mnenja pacientov glede njihove obravnave so relevanten podatek 

in dajejo možnost, da se ugotovijo področja dela, kjer so potrebne izboljšave (Kersnik 1999). 

Pridobivanje podatkov, ki se nanašajo na kakovost zdravstvene oskrbe in zadovoljstva 

pacientov, poleg običajnih orodij za merjenje kakovosti in strokovnega spremljanja, nudi 

možnost povratnih informacij, ki so za izvajalce zdravstvenih storitev zelo pomembne 

(Kopčavar Guček 2003, 619). Pinder idr. (2013, 563−570) opisujejo, da je večje zadovoljstvo 

zaposlenih povezano z boljšimi izidi zdravljenja pacientov. 

Clever idr. (2008) so ugotavljali, kako komunikacija med zdravniki in pacienti vpliva na 

zadovoljstvo pacientov z bolnišnično oskrbo. Prišli so do zanimivih ugotovitev, in sicer so 

ugotovili, da so komunikacijske sposobnosti zdravnikov povezane s splošnim zadovoljstvom 

pacientov. Presenetljivo je, da na zadovoljstvo pacientov najbolj vplivajo preproste 

spremembe, ki jih lahko zdravniki naredijo. Izpostavili so npr. pogovarjanje s pacienti, 

podajanje različnih mnenj in izkušenj, spodbujanje pacientov, da postavljajo vprašanja itd. V 

zdravstvenih organizacijah je treba spodbujati zbiranje podatkov, ki lahko dajo organizacijam 

tovrstne podatke. Predlagajo tudi spodbujanje delovnih praks, ki spodbujajo in izboljšujejo 

odnose med zdravniki in bolniki. 

Bankauskaite in Saarelma (2003) sta opredelila glavne vire nezadovoljstva pacientov v Litvi. 

Po analizi podatkov, ki sta jih na podlagi študije pridobila, sta kategorije nezadovoljstva 

razdelila na tri ravni: 

- Sistemska raven − Slabosti v organizaciji sistema zdravstvenega varstva. 

- Institucionalna raven – Pomanjkljivosti pri zagotavljanju kakovostnih storitev. 

- Individualna raven – Splošno nezadovoljstvo z delom zdravnikov. 

Na institucionalni ravni je največ nezadovoljstva pacientov zaradi predolgih čakalnih vrst in 

zastarele in neustrezne medicinske opreme. Pacienti zaznavajo pomanjkanje izzivov na 

področju managementa bolnišnic, saj niso seznanjeni z jasnimi cilji oziroma strategijami 
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zdravstvenih organizacij. Pacienti menijo, da so potrebne strukturne spremembe na področju 

zdravstva. Na sistemski ravni pa pacienti pogrešajo jasne informacije o zdravstvenih reformah 

in spremembah, ki se predvidevajo na področju zdravstvene politike. Pacienti so izkazali tudi 

zelo nejasno stališče glede dela zdravnikov, saj vidijo velik problem v usposobljenosti 

zdravnikov, odnosu zdravnikov in tudi načinu izobraževanja. Pacienti se zavedajo, da je 

zadovoljstvo pacientov pomemben kazalnik kakovosti storitev. 

Lee idr. (2011) so v enem izmed medicinskih centrov v Združenih državah Amerike 

raziskovali vzroke nezadovoljstva bolnikov med samo hospitalizacijo. Opravili so 

kvalitativno analizo telefonsko pridobljenih podatkov in poskušali ugotoviti, katera 

neizpolnjena pričakovanja v največji meri vplivajo na nezadovoljstvo bolnikov. Bolniki so 

izpostavili: 

- varnost; 

- spoštovanje in upoštevanje dostojanstva pri zdravljenju; 

- hitro in učinkovito zdravstveno nego; 

- učinkovito informiranje o zdravstvenem stanju; 

- samostojnost in nadzor;  

- kakovost udobja. 

V raziskavi, ki so jo Haj Ali idr. (2014) naredili v eni izmed libanonskih bolnišnic, so prišli do 

presenetljivih rezultatov, saj so ugotovili, da akreditacija zdravstvene ustanove nujno ne 

pogojuje povečanja zadovoljstva pacientov. Glede na to, da akreditacija ni edini dejavnik, ki 

vpliva na zadovoljstvo pacientov, predlagajo druge mehanizme in dodatna sredstva za 

spodbujanje zadovoljstva pacientov. Tudi Sack idr. (2010) v presečni študiji, ki je vključevala 

več kot 3000 pacientov na področju kardiologije, niso ugotovili prednosti akreditacije v 

smislu povečanja zadovoljstva. Ugotovili so, da akreditacija bolnišnice lahko predstavlja 

pomemben korak v smeri vodenja kakovosti, vendar pa ni dokazov, da se izboljša tudi 

splošno zadovoljstvo pacientov. Do nasprotnih ugotovitev pa sta prišla Ajarmah in Hashem 

(2015), ki sta naredila primerjavo zadovoljstva bolnikov med akreditiranimi in 

neakreditiranimi bolnišnicami. Dokazala sta, da akreditacija pomembno izboljšuje 

zadovoljstvo pacientov in ocenjujeta akreditacijo kot zelo primerno orodje za izboljšanje 

kakovosti zdravstvenih storitev. 

Al Abri in Al Balushi (2014) pripisujeta velik pomen ugotavljanju zadovoljstva pacientov. 

Menita, da so tako pridobljeni podatki najpomembnejši vir informacij, ki so ključni pri 

ugotavljanju pomanjkljivosti oziroma razvoju učinkovitega akcijskega načrta izboljšav 

kakovosti v zdravstvenih organizacijah. Ocena zadovoljstva pacientov je lahko zelo 

učinkovito orodje za: 

- zagotavljanje priložnosti pri izboljšanju in krepitvi strateškega odločanja; 

- racionalizacijo stroškov zdravljenja; 

- učinkovito strateško upravljanje zdravstvene organizacije; 
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- analiziranje primerljivih zdravstvenih zavodov. 

Zadovoljstvo pacientov nemalokrat ni dovolj jasno opredeljen pojem, čeprav se velikokrat 

uporablja kot učinkovit kazalnik kakovosti zdravstvenih storitev. Pri preučevanju 

zadovoljstva pacientov sta opazila določene pomanjkljivosti tovrstnih študij. Menita, da je 

večina raziskovalnih vprašanj prirejeno le za določen segment področij raziskovanja, ki ne 

dajo dovolj jasnih in realnih rezultatov. Manjkajo raziskovalna vprašanja vezana na 

zadovoljstvo pacientov s komunikacijskimi veščinami zaposlenih, vljudnost zaposlenih, 

spoštovanje pacientov ter učinkovito informiranje. Omenjenim dejavnikom pogosto pacienti 

pripisujejo večji pomen kot učinkovito klinično usposobljenost in sodobno medicinsko 

opremo. 

Newsome in Wright (1999) opisujeta zadovoljstvo pacientov kot kognitivno emocionalni 

proces. Zadovoljstvo pacientov opisujeta kot proces oblikovanja pričakovanj glede na izvedbo 

storitev in želja. V tem procesu pa se pojavljajo različne emocionalne reakcije. Če so čustvene 

reakcije naravnane v pozitivno smer, pacienti občutijo zadovoljstvo ali pa obratno. V procesu 

opisujeta tudi, da pacienti primerjajo vrsto in količino storitev, ki so jih bili deležni sami ter 

kako so bili obravnavani drugi pacienti. Pacienti so najbolj zadovoljni, če dobijo občutek, da 

so dobili enako kvalitetno storitev kot drugi. Do nezadovoljstva pogosto prihaja, ko niso 

dosežena pričakovanja pacienta. Svoje razloge ima tako pacient kot tudi izvajalec 

zdravstvenih storitev. Slika 3 prikazuje vplive dejavnikov na zadovoljstvo pacientov. 

 

Slika 3: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo pacientov 

Vir: Newsome in Wright 1999, 164. 
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2.6 Sklepne ugotovitve o zadovoljstvu zaposlenih in zadovoljstvu pacientov 

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je tema, ki je v družboslovnem raziskovanju zelo privlačna. 

Predvsem zato, ker je povezana s številnimi pomembnimi dejavniki, ki so ključni za uspešno 

delovanje posamezne organizacije. Zadovoljstvo pri delu je verjetno največ, kar si lahko želi 

posamezni zaposleni kakor tudi njegov nadrejeni in vodstvo organizacije. Veliko definicij o 

zadovoljstvu pri delu izhaja iz emocionalnih reakcij posameznika in vključuje posameznikovo 

globlje doživljanje dela.  

V praksi se pogosto ne zavedamo, da je zadovoljstvo zaposlenih povezano z uspešnostjo in 

učinkovitostjo zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je ena najkompleksnejših nalog 

sodobnega managementa organizacij, še posebej humanih ustanov, kot je bolnišnica. Vodstva 

organizacij se vse bolj zavedajo pozitivnih učinkov zadovoljnih zaposlenih, zato se odločajo 

za merjenje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih, kar je običajno podlaga za načrtovanje in 

izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva zaposlenih. Vodstvo organizacije mora biti 

pozorno na določena vedenja zaposlenih, saj je nemalokrat nezadovoljstvo zaposlenega vzrok, 

da zamenja organizacijo. Pogosto organizacije tako izgubijo odlične strokovnjake na 

posameznih področjih delovanja. Strategija organizacije mora bazirati na odpravljanju 

vzrokov nezadovoljstva zaposlenih. 

Zaposleni v zdravstvu kot najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo pri delu, 

največkrat izpostavljajo medsebojne odnose. Pogosti vzrok nezadovoljstva zaposlenih v 

zdravstvu je pomanjkanje kadrovskih virov določenih zdravstvenih strokovnjakov ter s tem 

posledično nepredvidene, neenakomerne delovne obremenitve. Humane ustanove, kot so 

zdravstvene institucije, bi se še bolj morale zavedati pomena zadovoljstva njihovih 

zaposlenih, saj drugače ne morejo pričakovati, da bodo zadovoljni tudi pacienti. Rezultat 

obojestranskega zadovoljstva se navsezadnje kaže v dobrem zdravljenju.  

Zadovoljstvo pacientov pa je največkrat povezano s čakalnimi vrstami za določene 

zdravstvene posege ter z interakcijo zdravstvenih delavcev in pacientov. Največ jim pomeni 

čas, ki jim ga namenijo zdravstveni delavci. Tudi zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu je 

pogosto rezultat razmerja časa, ki ga lahko porabijo za pacienta in ostale aktivnosti, ki so 

povezane z njihovim delom. Na zadovoljstvo pacientov vpliva tudi seznanjenost z 

zdravstveno politiko, predvidenimi reformami in spremembami zdravstvenega sistema ter 

možnost aktivnega sooblikovanja zdravstvene politike. 
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3 AKREDITACIJA BOLNIŠNICE 

Akreditacija bolnišnice je zahteven, dolgotrajen proces, sestavljen iz priprave, izvedbe, 

preverjanja in uvedbe izboljšav. Gre za postopek, ki zahteva angažiranost vseh zaposlenih. V 

tem poglavju podrobno opisujemo osnovne pojme, povezane z akreditacijo, in sam postopek 

akreditacije, kar je pomembno za razumevanje raziskovanja zadovoljstva zaposlenih v 

povezavi z akreditacijo v izbranem zdravstvenem zavodu.  

3.1 Opredelitev pojma akreditacije zdravstvenih ustanov 

Izvor postopka akreditacije zdravstvenih ustanov so Združene države Amerike. Namen 

akreditacij je bil, da se preverijo postopki in načini izvajanja zdravstvenih storitev. Dogajalo 

se je, da zdravstvene zavarovalnice niso več zaupale posameznim zdravstvenim 

organizacijam, da opravljajo kakovostne in varne zdravstvene storitve (Lekič 2013). 

Akreditacija je eden od vplivnih mehanizmov za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih 

organizacij ter omogoča izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. Opisana je 

tudi kot javno priznanje, ki se dokaže z neodvisnim zunanjim ocenjevanjem uspešnosti 

organizacije. Njen cilj je spodbujati stalno izboljševanje kakovosti, ne pa zgolj ohranjanje 

minimalne ravni delovanja (Jaafaripooyan, Agrizzi in Haghighi 2011). Ljudje, ki delajo v 

zdravstvenih organizacijah, so zavezani k zagotavljanju najboljše možne skrbi za svoje 

bolnike. V sodobnem okolju zdravstvenega varstva je to zelo težko vzdrževati. Akreditacija 

zagotavlja temelje za oblikovanje sistemov oskrbe v različnih zdravstvenih organizacijah. 

Visoka zanesljivost navdihuje ljudi in organizacije, da si prizadevajo za najvišjo raven 

učinkovitosti (Wilson 2014). 

Scrivens (1997, 212−218) opisuje akreditacijo kot orodje za spremljanje organizacijske 

uspešnosti in način zagotavljanja zdravstvenega varstva. Meni tudi, da akreditacijski sistemi 

lahko spreminjajo merila, po katerih se določa uspeh. Akreditacijski standardi so pomemben 

element v procesu izboljševanja klinične prakse in organizacije dela zdravstvenih ustanov. 

Posledično naj bi se tudi zmanjšala dolžina bivanja pacientov v bolnišnici. Zaposlenim pa 

omogočajo boljše delovne pogoje, posledično tudi višjo kakovost življenja. Izboljšala se je 

tudi percepcija timskega dela in sodelovanja pri odločanju (Greenfield idr. 2012). 

Mitchell, Nicklin in Macdonald (2014) se še posebej zavedajo izredne hitrosti sprememb v 

zdravstvenem okolju. V eni izmed kanadskih študij so predstavili akreditacijski program kot 

dopolnilno orodje za spodbujanje odgovornosti kanadskega zdravstvenega sistema. Zavedajo 

se, da so se pričakovanja glede kakovosti zdravstvenega varstva povečala tako na nacionalni 

kot mednarodni ravni. Povečala se je tudi odgovornost zdravstvenih ustanov. V tem kontekstu 

vidijo akreditacijo kot priznanje in kot neke vrste barometer kakovosti in učinkovito orodje za 

ocenjevanje in stalno izboljševanje odgovornosti ter učinkovitosti organizacije zdravstvenega 
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varstva. Na akreditacijo gledajo kot zunanjo evalvacijo oziroma zunanjo kontrolo tretjega 

neodvisnega subjekta, katerega namen je potrditi doseganje standardov pri opravljanju 

zdravstvenih storitev. Prizadevajo si, da bi akreditacijski programi še naprej intenzivno 

spodbujali sodelovanje z raziskovalci, zdravstvenimi strokovnjaki, politiki in ministrstvi v 

Kanadi kot tudi na mednarodni ravni. Prednostne aktivnosti akreditacijskih programov so 

usmerjene predvsem v standardizacijo procesov, upravljanju z zdravili ter nadzor okužb v 

zdravstvu. 

Že leta 1998 je Svetovna zdravstvena skupščina sprejela spremenjeno strategijo za 21. 

stoletje, ki še naprej poudarja razpoložljivost, dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe. 

Strategija spodbuja spremljanje in aktiven nadzor s pomočjo mednarodnih standardov (World 

Health Organization 2013). Po mnenju Agarwala (2010) je uspeh katerega koli orodja za 

zagotavljanje kakovosti v celoti odvisen od zavzetosti in interesa zdravnikov, medicinskih 

sester ter ostalega zdravstvenega in nezdravstvenega osebja. Šprajcar (2013, 15) meni, da ni 

univerzalnih mehanizmov, ki bi jih implementirali v organizacijo brez upoštevanja posebnosti 

določene organizacije. Edini smisel vsega skupaj ne sme biti samo pridobljeni certifikat, kajti 

bistvo ni v sistemu vodenja kakovosti in varnosti, ampak je bistvo kakovost in varnost 

vsakodnevnega delovanja. 

V Sloveniji so sistem akreditacij opisali v dokumentu Nacionalna strategija o kakovosti in 

varnosti v zdravstvu. Ugotovili so, da je akreditacija primerno orodje, s katero se da dvigniti 

nivo storitev na področju kakovosti in varnosti pacientov. Eden izmed ukrepov je bil 

izpostaviti kazalnike, s pomočjo katerih bi prepoznali segmente zdravstva, kjer je treba izvesti 

izboljšave. Ključne zdravstvene ustanove so sprejele odločitev načrtovanih procesov 

akreditacije (Simčič, Poldrugovac in Marušič 2011, 47). V študiji, ki so jo na področju 

primarne zdravstvene dejavnosti naredili, Bulc idr. (2009) ugotavljajo, da kakovost 

zdravstvenih obravnav v Sloveniji ni na zadovoljivi ravni ter ni prioritetni cilj osnovne 

zdravstvene dejavnosti. Nacionalna zdravstvena politika nekako zaostaja glede na trende 

razvitejših držav. Kot vzrok navajajo pomanjkanje informacij managementa primarnih 

zdravstvenih ustanov. Primanjkuje tudi jasnih navodil pristojnih, kot največji problem pa 

zdravniki primarnega zdravstvenega varstva pogrešajo čas, ki bi bil zato namenjen.  

Akreditacija ni rešitev za zdravstveno reformo niti čudežno zdravilo za vse težave, ampak je 

le strukturiran način razvijanja standardov in ocenjevanje uspešnosti pri doseganju le-teh. 

Zahteva pa odzivno vodenje in izdelavo načrtovanih izboljšav (Shaw idr. 2010). 

Robida (2002, 732) zunanjo presojo ali akreditacijo opisuje kot enega izmed postopkov, ko 

zunanja licencirana institucija ocenjuje in presoja, če določena zdravstvena ustanova upošteva 

zahtevane standarde kakovosti. Spremljanje kakovosti zdravstvenih storitev se nanaša na 

uporabnike in izvajalce zdravstvenih storitev, sisteme, procese in na neposredno delo s 

pacienti v mikrosistemu. Procesi, usmerjeni k doseganju želenih ciljev (slika 4), so sestavljeni 
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iz vhodnih enot, samega procesa in izhodnih enot. Najpogostejši procesi, ki se uporabljajo v 

zdravstvu, so klinične poti, informacijski procesi, nabavni procesi itd.  

 

V zdravstvu 

 

Slika 4: Procesi usmerjeni k doseganju končnega cilja ali izida 

Vir: Robida 2002,732. 

Večina nacionalnih strategij za kakovost in varnost bolnikov daje velik poudarek na zunanjih 
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so izpostavili sedem strategij kakovosti v zdravstvu. Strategije vključujejo (Lombarts idr. 

2009, 28−37):  

- spremljanje in merjenje kakovosti; 
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- zagotavljanje varnosti pacientov; 

- ocenjevanje skladnosti kliničnih standardov; 

- uvajanje kliničnih poti; 

- merjenje uspešnosti;  

- zunanje presoje. 

Ministrstvo za zdravje (2011a) si je kot orodje za zunanjo presojo kakovosti in varnosti 

obravnave pacientov izbralo akreditacijo. Akreditirane zdravstvene ustanove bodo lažje 
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podpira Direktiva o čezmejnem prostem pretoku pacientov. Obstaja pa nevarnost o 

destabilizaciji v slovenskem zdravstvenem sistemu zaradi prerazporejanja denarja med 

domačimi in evropskimi zavarovalnicami. Akreditacija je tudi priložnost, da to tveganje 

zmanjša, saj bodo mednarodni standardi bolnišnic povečali konkurenčnost zdravstvenih 

zavodov v Sloveniji. 

Zunanje presoje postajajo neizogibni člen vzpostavljanja sistema kakovosti v obstoječem 

zdravstvenem sistemu (slika 5). Zunanje presoje zdravstvenih institucij (akreditacij) so vpete 

med presojami posameznikov in določenih postopkov ter sredstev, ki jih zahteva oskrba 

uporabnikov zdravstvenih storitev (Kersnik 2010, 118−119). 

 

Slika 5: Sistem presoj v sistemu zdravstvenega varstva 

Vir: Kersnik 2010, 118. 
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- pomagajo vzpostavljati korektne partnerske odnose s pacienti ter njihovimi družinami; 

- pomagajo vzpostaviti zrelo kulturo varnosti, ki omogoča stalno učenje in poročanja o 

varnostnih incidentih in skrb za varnost pacientov; 

- pomagajo vzpostaviti sistem vodenja s pomočjo medsebojnega sodelovanja in omogočiti 

določitev prioritetnih ciljev s smislu trajnega vodenja kakovosti in varnosti. 

Grabar (2012, 12) je v enem izmed svojih prispevkov izpostavil podobne cilje akreditacije za 

zdravstvene ustanove. Poleg sprememb na področju varnosti in kakovosti je lahko napredek v 

spremljanju izboljšav v zdravstveni ustanovi v različnih časovnih obdobjih. Omogoča tudi 

primerjanje zdravstvenih zavodov v domačem kot tudi mednarodnem prostoru ponudbe 

zdravstvenih storitev. Omogoča tudi upoštevanje enakosti pravic posameznih pacientov. 

Pomembno vlogo ima tudi pri načinu financiranja zdravstvenega varstva, upoštevati je treba 

direktive evropskega parlamenta, ki je zaradi konkurenčnosti zdravstvenih zavodov sprejel 

določene sklepe. Veliko prednost vidi tudi v povečanju zaupanja pacientov. Akreditacija 

lahko pripomore k upoštevanju in natančnemu sledenju najsodobnejših kliničnih smernic ter 

navsezadnje zagotavljanju pogojev za izvajanje mednarodnih storitev s spodbujanjem 

konkurenčnosti storitev. 

Al Awa idr. (2011) povzemajo številne prednosti akreditacije za zaposlene v bolnišnici: 

- izboljšuje se strokovni razvoj zaposlenih; 

- uvajanje standardov kakovosti; 

- povečuje zadovoljstvo z delovnimi pogoji; 

- upoštevanje vrednot in mnenj zaposlenih; 

- izboljšanje varnosti zaposlenih; 

- jasno opredeljuje pristojnosti in odgovornosti zaposlenih in spodbuja timsko delo. 

Tudi v primarnem zdravstvenem varstvu so Nouwens, van Lieshout in Wensing (2015) 

akreditacijo opredelili kot zelo pogosto uporabljeno metodo ocenjevanja in izboljševanja 

kakovosti zdravstvenih storitev. Največji pozitivni učinek akreditacije, ki se je izkazal, je bil, 

da so zaposleni zaznali občutek odgovornosti za kakovost zdravstvene obravnave. Van 

Doorn-Klomberg idr. (2014) so se pa v svoji študiji osredotočili na koristi akreditacije v 

primarnem zdravstvu. Zanimalo jih je predvsem, kako lahko akreditacija kot orodje 

izboljševanja kakovosti vpliva na napredek pri vodenju kroničnih bolezni. Zaznali so 

pomembne izboljšave pri vodenju najpogostejših kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, 

kronične pljučne bolezni ter srčno-žilne bolezni. Pojasnjujejo pa, da so se izboljšave pokazale 

na daljši časovni rok in da učinkov akreditacije ni bilo zaznati takoj. Pričakovanja učinkov 

akreditacije so visoka tako za izvajalce kot uporabnike zdravstvenih storitev. Stalno 

spremljanje kakovosti je koristno za stroko, saj je to edini način, da se ohrani želena visoka 

raven kakovosti in kontinuiranega izvajanja izboljšav. 
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V eni izmed študij v turški bolnišnici sta Yildiz in Kaya (2014) ugotavljala prednosti 

akreditacije za medicinske sestre in paciente. Presečno študijo so opravili pred, med in po 

akreditaciji bolnišnice. Ugotovila sta, da so medicinske sestre dale visoko oceno za postavke, 

ki zadevajo koristi akreditacije. Povečalo se je tudi zadovoljstvo bolnikov. 

Nicklin (2015, 2−16) opisuje, da zdravstvene organizacije, ki sodelujejo v procesu 

akreditacije, pošiljajo močno sporočilo ključnim nosilcem odločanja v zdravstvu ter javnosti. 

To je eden izmed uspešnih ukrepov, ki prispevajo k vzdrževanju sistema zdravstvenega 

varstva. Izpostavil je številne prednosti, ki jih prinaša akreditacija: 

- prispeva k večjemu zadovoljstvu pri delu zdravnikov, medicinskih sester in drugih 

zdravstvenih delavcev; 

- zagotavlja izvajanje procesov, ki izboljšujejo operativno učinkovitost na področju 

zdravstvene dejavnosti; 

- izboljša komunikacijo ter interdisciplinarno učinkovitost posameznih zdravstvenih timov, 

ki delujejo na področju zdravstvenega varstva; 

- dokazuje verodostojnost zavezanosti kakovosti in dodatni odgovornosti zdravstvenih 

ustanov; 

- služi kot podlaga pri pogajanjih za dodatna financiranja zdravstvene dejavnosti in podpira 

smotrno ter učinkovito rabo virov; 

- zmanjšuje tveganja za nastanek neželenih dogodkov; 

- vzdržuje izboljšave na področju kakovosti, organizacijske uspešnosti; 

- omogoča samoocenjevanje in samoanalizo v zvezi s standardi; 

- izboljša ugled zdravstvene organizacije med končnimi uporabniki storitev in povečuje 

njihovo zavedanje in dojemanje kakovosti zdravstvenih storitev; 

- poudarja in gradi na praksah, ki se dobro delajo.  

Akreditacije igrajo pomembno vlogo tudi na področju zagotavljanja kakovosti širšega javnega 

zdravja. Riley, Bender in Lownik (2012) opisujejo pomen akreditacij na področju izboljšanja 

kakovosti in doslednosti v centrih javnega zdravja oziroma zavodih za zdravstveno varstvo, 

katerih glavna naloga je izboljševanje javnega zdravja. V študiji, ki so jo izvedli v 30 

zdravstvenih centrih v ZDA, so prišli do pomembnih zaključkov. Akreditacija je pripomogla 

k številnim operativnim izboljšavam, kot je spodbujanje visoke učinkovitosti zaposlenih, 

priznanja uspešnih izvajalcev podobnih storitev, razjasnitev visokih pričakovanj javnosti in 

lokalnih zdravstvenih služb ter večja prepoznavnost in ozaveščenost javnosti o učinkovitosti 

dejavnosti službe javnega zdravstva. Odgovorni so si zastavili jasne cilje akreditacije javnih 

zdravstvenih zavodov: 

- ugotavljati zdravstveno stanje prebivalstva in ugotoviti, s katerimi zdravstvenimi 

vprašanji se najpogosteje sooča javnost; 

- raziskati najpogostejše zdravstvene težave na področju javnega zdravja; 

- dodatno informiranje in zdravstveno vzgojno izobraževanja javnosti; 
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- sodelovanje z lokalno skupnostjo in razvoj učinkovitih politik na področju javnega 

zdravja; 

- uveljaviti smiselne zakone in predpise na področju javnega zdravja; 

- pospeševanje strategij za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev; 

- oceniti in stalno izboljševati procese in programe strategij javnega zdravja; 

- administrativno obvladovanje in upravljanje procesov dela in  

- zgraditi močne in učinkovite odnose z javnostjo. 

3.3 Model vzpostavitve sistema akreditacij v Sloveniji 

Robida (2004, 7) opisuje model vzpostavitve sistema akreditacij v Sloveniji. Mednarodne 

izkušnje kažejo, da sta zunanja in notranja presoja kakovosti zdravstvenih storitev pripomogli 

k zavedanju in praktični vpeljavi upravljanja sistema celovite kakovosti v bolnišnice in druge 

zdravstvene ustanove. Pri sestavi splošnih standardov so upoštevali metodologijo ALPHA 

(Agenda for Leadership for Programs in Healthcare Accreditation), ISQ-ua (The International 

Society for Quality in Healthcare) ter druge mednarodne standarde in slovensko zakonodajo 

(slika 6). 

 

Slika 6: Metodologija ALPHA 

Vir: Robida 2004, 7 

3.4 Akreditacijski postopek 

Akreditacijski postopek sestavljajo štirje koraki: 
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- redne presoje, ki so enkrat letno. 

Postopek akreditacije poteka v tesnem sodelovanju predstavnikov akreditacijskega organa in 

predstavnikov presojane organizacije. Ugotovitve, ki nastajajo med presojo, načeloma 

presojevalci takoj podajo zaposlenim in predstavnikov vodstva presojane organizacije. Na 

koncu sledi tudi obsežno pisno poročilo. Presojana organizacija pa mora v določenem času 

pripraviti akcijski načrt korektivnih ukrepov in uskladiti posamezne procese dela z jasnimi 

zahtevami standarda (Šprajcar idr. 2011, 34). 

3.5 Strategija akreditacij zdravstvenih ustanov 

Strategija akreditacij zdravstvenih ustanov je v bistvu izobraževanje, pomoč zdravstvenim 

ustanovam, da razvijejo celoviti sistem upravljanja kakovostne zdravstvene oskrbe. Namen 

akreditacije je tudi, da se zaposleni v zdravstvenih ustanovah poistovetijo s procesi varne in 

kakovostne zdravstvene obravnave ter skrbijo zanje kot dobri gospodarji (Robida 2002). 

Ključni namen akreditacije je okrepiti zaupanje javnosti v kakovost zdravstvene oskrbe. 

Značilnost dobrega upravljanja zdravstvenih sistemov je dokaz njegove učinkovitosti, 

uspešnosti in kakovosti za uporabnike, skupnost in financerje. Države so sprejele različne 

pristope k zagotavljanju kakovosti in izboljšanju standardov na področju zdravstvenih storitev 

(Tabrizi, Gharibi in Wilson 2011). 

Evropske države v veliki meri uporabljajo akreditacijo kot orodje za licenciranje zdravstvenih 

organizacij. V razvitih državah je največji poudarek na: 

- ocenjevanju in izboljšanju varnosti zdravstvene obravnave; 

- učinkovitosti zdravstvenih storitev; 

- informiranosti odjemalcev zdravstvenih storitev; 

- strokovnem razvoju kadrov. 

V državah v razvoju pa je poudarek na: 

- vzpostavitvi osnovnih kapacitet (objektov, informacij); 

- vzpostavljanju kulture poklicne odgovornosti; 

- omejevanju osnovnih sredstev za zaposlene (oprema, zgradbe). 

Proces akreditacije je bil včasih prostovoljen, postopoma pa so ga države v razvoju 

pospešeno, prioritetno integrirale v sistem zdravstvenega varstva, nacionalne zdravstvene 

programe ter ga tudi zakonsko podprle (Shaw 2003). 



 

30 

3.6 Model akreditacijskega cikla 

Mednarodna akreditacija DNV (Det Norske Veritas 2012) vključuje presojanje skladnosti 

mednarodnih akreditacijskih standardov in končno potrdilo, ki vsebuje potrjene izpolnjene 

zahteve standarda ISO 9001 tri leta po mednarodni akreditaciji DNV. Standard ISO 9001 – 

ISO (The International Organization for Standardization) − se lahko potrjuje z DNV 

akreditacijo oziroma drugimi akreditacijskimi mednarodnimi ustanovami. Za obnovo presoje 

pri DNV mora biti uspešna letna presoja ter ohranjena skladnost s standardom ISO 9001.  

Akreditacije bolnišnic potekajo po naslednjem zaporednem ciklu: 

- Pogodba za prvo triletno obdobje: v prvem letu se izvede postopek predpresoje in 

presoje. V drugem letu sledi postopek presoje za akreditacijo in postopek predpresoje s 

preverjanjem s skladnostjo standarda kakovosti ISO 9001. V tretjem letu sledi postopek 

presoje za postopek mednarodne akreditacije ter pridobivanje certifikata kakovosti ISO 

9001 (1. faza). 

- Pogodba za drugo triletno obdobje: v prvem letu se izvede postopek presoje za 

akreditacijo ter pridobivanje certifikata kakovosti ISO 9001 (2. faza preverjanja 

skladnosti). V drugem letu se izvede postopek presoje za akreditacijo in postopek 

obdobne presoje skladnosti z ISO standardom. V tretjem letu sledi postopek presoje za 

akreditacijo in postopek obdobne presoje skladnosti z ISO standardom. 

- Pogodba za tretje triletno obdobje ter nadaljnje pogodbe: v prvem letu se izvede 

postopek presoje za akreditacijo ter postopek obnovitve certifikata ISO 9001. V drugem 

letu sledi postopek presoje za akreditacijo ter postopek obdobne presoje s standardom 

ISO. V tretjem letu sledi postopek presoje za akreditacijo ter postopek obdobne presoje z 

ISO standardom. 

3.7 Integracija uveljavljenih standardov v Sloveniji in izbranem zavodu 

Standardi, ki so se v zadnjem času uveljavili v slovenskih zdravstvenih ustanovah, so: 

standard NIAHO (National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations), standard 

JCI (Joint Commission International), standrad ISO 9001:2008. Standardi omogočajo 

izvajalcem zdravstvenih storitev napredek po mednarodno sprejetih načelih in kakovostnih 

zdravstvenih obravnavah pacientov. Največji poudarek je na (Košnik 2012): 

- varnosti in uspešnosti obravnave; 

- učinkovitosti in enakosti obravnave; 

- pravočasnosti in osredotočenosti na posameznega pacienta. 

Standard SIST EN ISO 9001:2008 je rezultat sodobnega načina razmišljanja v poslovnem 

okolju in je osredotočen na uporabo načela PDCA (plan-do-check-action) ter procesnega 

načina vodenja organizacije. SIST EN ISO 9001:2008 je sestavljen iz treh ključnih delov 

(SIST EN ISO 9001:2008): 
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- vzpostavljen sistem za vodenje kakovosti; 

- določena odgovornost managementa; 

- spremljanje virov; 

- realizacija storitev; 

- sistem, ki omogoča merjenja, analizo rezultatov ter vpeljavo izboljšav. 

ISO standardi so dogovorjena, sprejeta in dokumentirana značilnost izdelkov, materiala ali v 

našem primeru storitev, ki ustrezajo točno določenim kriterijem in zahtevam. ISO standardi so 

mednarodno sprejeti in dogovorjeni. ISO standardi so postali zelo razširjeni in sprejeti povsod 

v svetu, tudi v Sloveniji. Standardi so razširili tudi na področje zdravstva. Namen standardov 

je kakovost, ki je vse bolj ključni faktor pri ocenjevanju učinkovitosti in pomemben element 

najuspešnejših organizacij. Gre za sistemske ukrepe, ki izboljšujejo kakovost in zmanjšujejo 

stroške organizacije (Bohinc idr. 2005, 44−105). 

Proces akreditacij zdravstvenih ustanov v Sloveniji se je aktivno in sistematično začel v letu 

2010, ko je Ministrstvo za zdravje pripravilo ključni dokument z naslovom Nacionalna 

strategija kakovosti in varnosti. Ključni cilj strategije je bil vzpostavitev sistema, ki bi 

omogočal akreditacijo večine zdravstvenih ustanov ter pomeni aktiven pristop k ohranjanju 

prepoznanih izboljšav v posameznih zdravstvenih ustanovah ali celotnemu sistemu 

zdravstvenega varstva (Simčič, Ceglar in Marušič 2011, 115−116). 

Bolnišnice v slovenskem prostoru se največkrat akreditirajo po treh najbolj priznanih 

standardih: 

- Mednarodna akreditacija DNV – NIAHO; 

- Joint Commission International; 

- Accreditation Canada. 

Izbrane akreditacije lahko glede na število akreditiranih bolnišnic opredelimo kot največkrat 

izbrane. Akreditacije se lahko na posameznih področjih primerjajo, vsebine posameznih 

akreditacij pa si je treba interpretirati in uporabljati individualno (Štandeker 2012, 26). 

Posamezni standardi, ki so osnova za mednarodne akreditacije zdravstvenih ustanov, niso 

predpisani s strani Ministrstva za zdravje. Vodstva posameznih ustanov se lahko prosto 

odločijo, kateri standard bodo izbrala. Pogoj pa je, da mora biti izbrani standard mednarodno 

priznan. Nacionalne akreditacijske ustanove se združujejo v ISQua. V Sloveniji sta najbolj 

poznani JCI – Joint Comission International in DNV – Det Norske Veritas (Meško Brguljan 

2013, 13–14). 

Mednarodni proces akreditacije DNV za bolnišnični nivo storitev je program, ki ga omogoča 

zdravstveni sistem DNV. Program omogoča spodbudo pri razvoju in stalnih izboljšavah na 

kakovostni zdravstveni oskrbi v bolnišnicah. Omenjeni standard je osnova ter jih DNV 

uporablja v ZDA. Organizacija deluje pod nadzorom CMS (Centers for Medicare and 
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Medicaid) v ZDA. Mednarodno uveljavljene standarde je možno uporabljati v različnih 

bolnišničnih okoljih, ne glede na lokacijo, zakone in kulturo (Priročnik za akreditacijo 

bolnišnic, 2012). 

Postopki akreditacije v Splošni bolnišnici Murska Sobota so se začeli že v letu 2011. Tako je 

bolnišnica že v letu 2011 med prvimi v Sloveniji opravila postopek presoje z namenom, da si 

pridobi mednarodno akreditacijo DNV – NIAHO. S pomočjo akreditacije se odpira možnost 

prostega pretoka pacientov, ki ga posebej določa Direktiva o čezmejnem prostem pretoku 

pacientov. Standard je tudi orodje za urejanje poslovnih procesov v bolnišnicah, ureja 

področje varnosti uporabnikov storitev in vodi bolnišnico na trg konkurence zdravstvenih 

storitev. 

Postopek presoje je bil usmerjen na:  

- proces načina predpisovanja ter aplikacije zdravil; 

- pokritost posameznega kadra na podlagi planiranja dela; 

- prostorsko ureditev ter stanje osnovnih sredstev; 

- plan ukrepov v primeru nepredvidljivih situacij (elementarne nesreče); 

- vodenja sistema vzdrževanja in servisiranja medicinske opreme; 

- področje fizične varnosti uporabnikov zdravstvenih storitev; 

- pripravljenost v primeru raznih incidentov ponoči; 

- pripravljenost na soočanje z nasiljem v nočnem času; 

- uporabo varnostne opreme in raznih pripomočkov. 

Standardi NIAHO so vezani na sodelovanje v programih CMS. Pridobljeni standard NIAHO 

zahteva pridobitev standarda ISO 9001:2008. Postopek pridobivanja ISO 9001:2008 smo v 

bolnišnici začeli ob koncu leta 2011 in ga nadaljevali v letih 2013 in 2014. Projekt ISO 

9001:2008 se je zaključil v letu 2014. Notranje presoje so se opravile v začetku leta 2015 

(Splošna bolnišnica Murska Sobota 2015). 

3.8 Povezava akreditacije zdravstvenih ustanov z zadovoljstvom pri delu 

Goubar (2015, 106−107) je na podlagi ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih, poleg 

ocenjevanja delovnih razmer in odnosov pri delu ter organiziranosti organizacije, ocenjevala 

tudi odnos do kakovosti in standarda DIAS po pridobitvi akreditacije. Pokazala se je visoka 

stopnja zadovoljstva s svojim delom in odnosi s sodelavci. Nezadovoljstvo pa se kaže v 

odnosu vodstva do podrejenih, organiziranosti in načinu vodenja medicinskega sektorja v 

izbrani organizaciji. Večina zaposlenih ima pozitivno stališče do standardov kakovosti v 

zdravstvu in zahteve standarda DIAS. 
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Manzo idr. (2012a) ugotavljajo korelacijo med zadovoljstvom zaposlenih in akreditacijo 

bolnišnice. Zaposleni se čutijo odgovorne za priznanje in status, ki ga je bolnišnica pridobila s 

procesom akreditacije. Poleg zadovoljstva izpostavljajo še druge pozitivne vidike, kot so: 

- povečana možnost strokovnega razvoja; 

- izboljšana varnostna kultura; 

- standardizacija posameznih procesov; 

- boljše upravljanje z medicinsko tehničnimi pripomočki (edukacija posameznih 

strokovnjakov); 

- učenje in izmenjava izkušenj v organizaciji. 

Akreditacija se v tem kontekstu izkaže kot možnost za spodbujanje sprememb. Za 

strokovnjake, ki gledajo na proces pozitivno, pomeni akreditacija ponos in zadovoljstvo. 

Povečata se namreč občutek odgovornosti ter doprinos posameznika za pridobitev naziva 

bolnišnice ter povečanja statusa bolnišnice. Drugi pozitivni vidik, ki ga zaposleni navajajo, je 

možnost dodatnega učenja in osebnostne rasti. Za negativne vplive pa so izpostavili dodaten 

stres in večje delovne obremenitve ter pomanjkanje priznanja nadrejenih (Manzo idr. 2012b). 

Elkins idr. (2010) ugotavljajo, da lahko medicinske sestre, ki so del managementa bolnišnic in 

so zelo vpete v proces akreditacije zdravstvenih ustanov, doživljajo akreditacijo kot stres, ki 

ima lahko negativne posledice za zdravje in počutje. Prav to pa pomembno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Organizacije opozarjajo, da se morajo zavedati 

dodatnih pritiskov in stresa, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter razmišljati o določenih 

korekcijskih ukrepih. 

Kakovost zdravstvenega varstva ni samo sebi namen, kot tudi ne tisto, kar se ureja s 

certifikati, zakoni, standardi, protokoli, temveč odraža to, kar dobro občuti zdravstveni 

delavec oziroma pacient (Pajntar in Leskošek 2002). 

Al Tehewy idr. (2009) so istočasno ugotavljali vpliv akreditacije na zadovoljstvo pacientov in 

ponudnikov zdravstvenih storitev v egiptovskih zdravstvenih ustanovah. Stopnja zadovoljstva 

je bila znatno višja med akreditiranimi zdravstvenimi ustanovami. Učinek je bil dokazan v 

prvem letu akreditacije. Za dolgoročni učinek so predlagali nadaljnje raziskave. Največji 

napredek so zaposleni zaznali na področju vzdrževanja medicinske opreme, ki je bila v 

akreditiranih zdravstvenih ustanovah višja. Velik poudarek so pripisali napredku na področju 

postopkov reševanja pritožb zdravljenja pacientov. V nadaljevanju so spremljali kazalnik 

kakovosti na področju zdravljenja in vodenja kronične sladkorne bolezni, zdravstvene 

obravnave pacientov s povišanim krvnim tlakom ter perinatalne zdravstvene nege. Tudi na teh 

področjih se je pokazal napredek v korist akreditiranim zdravstvenim ustanovam. Do razlike 

je še prihajalo v generalni čistoči bolnišnice in obvladovanju procesa preprečevanja okužb v 

bolnišnici. Zaključili so, da je bilo celotno zadovoljstvo zaposlenih v prvem letu po 

akreditaciji evidentno višje pri pacientih kot tudi zaposlenih. 
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Eden izmed ciljev akreditacije zdravstvenih ustanov je zadovoljstvo zdravstvenih delavcev in 

pacientov. Postopki akreditacije zdravstvenih ustanov vplivajo na spremembe v organizaciji. 

Zaznavanje sprememb različno vpliva na posamezne zaposlene. Zaposleni se pogosto najprej 

sprašujejo, kakšne koristi prinašajo spremembe za njih in proces dela, v katerem sodelujejo. 

Pomembna naloga managementa zdravstvene organizacije je, da korektno predstavi prednosti, 

ki jih bo akreditacija prinesla za zaposlene kot tudi paciente. Akreditacija je proces, v katerem 

morajo sodelovati vsi zaposleni. Je tudi priložnost za poenotenje določenih procesov ter 

priložnost, da se poveča sodelovanje znotraj posameznih oddelkov bolnišnice kot tudi med 

oddelki bolnišnice. Pri vzpostavljanju sistema kakovosti igra pomembno vlogo srednji 

management, ki delegira navodila ostalim zdravstvenim strokovnjakom v mikrosistemu. 

Akreditacija je končni produkt dela vseh zaposlenih. Pričakuje se, da gre pri zaposlenih za 

zavestne spremembe pri delu in spodbudo za nadaljnje delo. Na osnovi izkušenj v kliničnem 

okolju smo zaznali določene spremembe, ki so povezane z zadovoljstvom zaposlenih. Pri 

uvajanju sprememb, ki jih prinaša akreditacija, ugotavljamo pozitivne spremembe, ki 

posledično vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Izpostavimo lahko nekaj prednosti: 

- odgovorni za izvedbo in nadzor določenih procesov so si zadali cilj zadovoljitev potreb 

uporabnikov storitev; 

- zaposleni kot vodstvo so si izboljšali samopodobo (zavedanje posameznikove 

individualne aktivnosti, ki jo imajo zaposleni pri planiranju, izvajanju, nadziranju in 

izboljševanju procesov; 

- izboljšave na področju komuniciranja, ki ga zahtevajo določeni standardi, hkrati pa 

omogočajo preglednost delovanja posameznih oddelkov, posredovanja rezultatov in 

ukrepov na ravni bolnišnice; 

- pri vodstvenem pregledu pa je bilo ugotovljeno učinkovito realizacijo letnih planov, 

notranje presoje, korektivnih in preventivnih ukrepov itd. 
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4 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH V POVEZAVI Z 

AKREDITACIJO V IZBRANEM ZAVODU 

Uspešna akreditacija je pomemben pokazatelj kakovostne izvedbe storitev in ugleda 

zdravstvene ustanove, vendar pa od zaposlenih zahteva pridobitev dodatnih znanj in večje 

delovne obremenitve. Naš namen je raziskati, kako postopek akreditacije in dodatne 

aktivnosti, ki jih zahteva, vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici. Za raziskavo smo 

izbrali Splošno bolnišnico Murska Sobota, zato v nadaljevanju navajamo tudi splošne podatke 

o bolnišnici in področja delovanja. 

4.1 Predstavitev zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota 

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Murska Sobota je osrednja regijska zdravstvena 

institucija, ki nudi zdravstvene storitve. Temeljna dejavnost zdravstvenega zavoda je akutna 

bolnišnična obravnava pacientov ter specialistična ambulantna obravnava pacientov 

sekundarne ravni zdravstvenega varstva. Bolnišnica si po pooblastilu Ministrstva za zdravje 

lasti naziv učna bolnišnica. Bolnišnica je strokovna baza za vse poklice zdravstvenih in 

nezdravstvenih profilov ter omogoča izvajanje kliničnih vaj dodiplomskim in podiplomskim 

študentom. Geografsko območje, ki ga pokriva, šteje 27 občin s približno 125.000 prebivalci.  

Statut zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota (2005) opredeljuje naslednja področja 

delovanja: 

- medicinsko področje, 

- področje zdravstvene nege, 

- področje spremljajočih medicinskih dejavnosti, 

- področje nemedicinskih dejavnosti. 

4.1.1 Medicinske dejavnosti 

Medicinska dejavnost je razdeljena na internistično, kirurško in ostalo medicinsko dejavnost. 

Internistična dejavnost vključuje: 

- interni oddelek s posameznimi odseki ter specialistično ambulantno dejavnostjo, 

- pljučni oddelek s specialistično ambulantno dejavnostjo, 

- infekcijski oddelek s specialistično ambulantno dejavnostjo. 

Kirurška dejavnost vključuje: 

- kirurški oddelek s posameznimi odseki ter specialistično ambulantno dejavnostjo, 

- oddelek za perioperativno medicino s posameznimi odseki ter specialistično ambulantno 

dejavnostjo, 

- očesni oddelek s posameznimi odseki ter specialistično ambulantno dejavnostjo, 
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- oddelek za bolezni ušes, nosu in grla s posameznimi odseki ter specialistično ambulantno 

dejavnostjo in 

- oddelek za ortopedijo s specialistično ambulantno dejavnostjo. 

Druge medicinske dejavnosti vključujejo: 

- otroški oddelek s posameznimi odseki ter specialistično ambulantno dejavnostjo, 

- ginekološko-porodniški oddelek s posameznimi odseki, dispanzersko dejavnostjo ter 

ostalo specialistično ambulantno dejavnostjo, 

- oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo s posameznimi odseki in 

- pedagoško, znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

4.1.2 Dejavnost zdravstvene nege 

Dejavnosti zdravstvene nege vključujejo: 

- izvajalce zdravstvene nege in spremljajoče medicinske dejavnosti, 

- pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju zdravstvene nege, 

- področje obvladovanje bolnišničnih okužb, 

- socialnega delavca. 

4.1.3 Spremljajoče medicinske dejavnosti 

Spremljajoče medicinske dejavnosti so naslednje: 

- oddelek za radiologijo s specialistično ambulantno dejavnostjo, 

- oddelek za patologijo s posameznimi odseki, 

- služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino s posameznimi odseki, 

- bolnišnična lekarna s posameznimi odseki, 

- oddelek za laboratorijsko diagnostiko s posameznimi odseki, 

- inštrumentarska služba, 

- služba sterilizacije. 

4.1.4 Nemedicinske dejavnosti s posameznimi službami 

Nemedicinske dejavnosti s posameznimi službami vključujejo naslednje službe (Splošna 

bolnišnica Murska Sobota 2015):  

- finančno-računovodska služba, 

- služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize, 

- pravno-kadrovska služba, 

- služba za informatiko, 

- splošna služba, 
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- nabavna služba, 

- tehnično-vzdrževalna služba, 

- služba za oskrbo s tekstilom, 

- služba bolnišnične prehrane in dietoterapije, 

- čistilna služba. 

4.2 Dejavniki zadovoljstva, s katerimi smo merili stopnjo zadovoljstva zaposlenih v 

Splošni bolnišnici Murska Sobota 

Za merjenje zadovoljstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Murska Sobota smo izpostavili 

naslednje dejavnike, ki smo jih v nadaljevanju natančneje opisali: 

- delovne razmere; 

- samostojnost, soodločanje; 

- odnosi pri delu; 

- karierni razvoj; 

- informiranost, komunikacija; 

- varnost zaposlitve; 

- delovne obremenitve; 

- neposredni vodja in vodstvo bolnišnice; 

- proaktivnost zaposlenih. 

4.2.1 Delovne razmere 

V eni izmed mednarodnih študij so Kinzl idr. (2005) merili raven zadovoljstva 125 avstrijskih 

in švicarskih anesteziologov. Glavna ugotovitev je bila, da če želimo izboljšati raven 

zadovoljstva na delovnem mestu, je treba več pozornosti nameniti izboljšanju delovnih 

razmer oziroma delovnih pogojev. 

Delodajalec je že po zakonodaji dolžan spoštovati in izvajati ukrepe, ki zagotavljajo varnost 

in zdravje pri delu. Za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu je treba vzpostavljati normalne 

delovne razmere, ki jih je treba preverjati. Delodajalec je dolžan vzpostavljati pogoje dela, ki 

zaposlenemu zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti ter zdravja pri delu. Delodajalec je 

zavezan, da stremi k stalnemu izboljševanju in prilagajanju okoliščin, ki pripomorejo k 

izboljšanju delovnih razmer. Delodajalec se mora zavedati koristi, ki mu jih prinašajo varne 

delovne razmere. Zavedati se mora tudi stroškov in morebitne škode, ki nastaneta zaradi 

neupoštevanja predpisov. V Sloveniji to področje ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

(ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01). Med drugimi sta Burgard in Lin (2013) opisovali 

korelacijo delovnih razmer in zdravja pri delu. Menita, da delovne razmere in delovni pogoji 

večkrat prispevajo k posledicam neenakosti pri zagotavljanju zdravja na delovnem mestu. 

Poudarjata, da so zaposleni izpostavljeni številnim potencialno zdravju škodljivim fizičnim in 
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psihosocialnim stresorjem. Tudi v najbolj razvitih državah je mogoče zaznati, da se delovne 

razmere slabšajo. Predlagata tudi merjenje negativnih in pozitivnih delovnih pogojev. 

Omenjeno področje predstavlja poseben izziv za različne strokovnjake, ki proučujejo različne 

korelacije vezane na delovne razmere. 

4.2.2 Samostojnost, soodločanje 

Kadar govorimo o soodločanju, je Hultaker (1977, 108) opisoval, da sta avtoriteta in 

zadovoljstvo zaposlenih povezana. Velik vpliv ima tudi moč odločanja. Za določene odločitve 

pa je treba prevzeti odgovornost. Prevzemanje odgovornosti lahko pri nekaterih zaposlenih 

vzbuja občutke strahu, kar posledično vodi v nezadovoljstvo zaposlenih. Avtor opisuje tudi 

vpliv kolektivnega odločanja. V vsaki delovni organizaciji delujejo različne interesne skupine, 

ki imajo tudi določen vpliv pri odločanju. Iz tega izhaja zadovoljstvo povezano s 

soodločanjem. 

Tyssen idr. (2013) so v mednarodni študiji, ki so jo izvedli med ameriškimi, kanadskimi in 

norveškimi zdravniki, ugotavljali zaznavanje kakovosti storitev in samostojnosti pri delu v 

korelaciji z zadovoljstvom na delovnem mestu. V vseh treh državah je zaznavanje kakovosti 

storitev in samostojnosti pri delu povezano s splošnim zadovoljstvom na delovnem mestu. 

Prav tako Westonova (2010) meni, da samostojnost medicinskih sester in nadzor nad stroko 

povečuje zadovoljstvo pri izvajalcih zdravstvene nege. 

Spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti pri opravljanju storitev lahko prispeva k večji 

izkoriščenosti znanja in sposobnosti zaposlenih. Takšna spodbuda prispeva tudi k zmanjšanju 

stresa pri delu, poveča zadovoljstvo pri delu in zaznavo varnosti zaposlitve. Na splošno lahko 

trdimo, da izboljša kakovost življenja zaposlenih in omogoča oziroma olajša ustvarjalnost pri 

delu (Raykov 2014). 

Predlogi izboljšav zaposlenih so primarno orodje organizacijskega učenja. Organizacija lahko 

s takimi predlogi pridobi trajnejšo konkurenčno prednost. Majhni predlogi so pogosto 

najboljši vir velikih izboljšav v primeru, da jih znamo pridobiti s pravimi vprašanji. Od 

zaposlenih se pričakuje, da bodo redno in kontinuirano posredovali svoje predloge, 

organizacije pa s tem pridobijo sistem merjenja, ki te predloge upošteva in na ta način 

ustvarijo določene spremembe (Robinson in Schroeder 2004, 57). 

4.2.3 Odnosi pri delu 

Zalokar Divjak (2001, 63−65) med drugim ugotavlja, da so zelo pomembni odnosi med 

ljudmi, ki delajo skupaj. Skoraj zagotovo velja pravilo, da vsak posameznik prispeva svoj 

delež k dobrim ali slabim medsebojnim odnosom. Gre za lastnosti posameznikov, ki 

prevladajo in naredijo odnose prijetne ali neprijetne. Vedno se najdejo posamezniki, ki 
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negativno vplivajo na medsebojne odnose in posredno tudi na kakovost dela. Možina idr. 

(2002, 24) so medsebojne odnose izpostavili kot enega najpomembnejših dejavnikov. Odnosi 

pri delu v veliki meri spreminjajo tudi stopnjo zadovoljstva pri delu. Pozna se tudi pri 

dokončanju delovnih obveznosti ter realizaciji ciljev organizacije. Tudi Rozman Dacar (2009, 

11) je prišela do podobnih ugotovitev, saj je mnenja, da so notranji in medsebojni odnosi med 

najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Na normalne notranje 

odnose pa v veliki meri vpliva nivo razvite demokracije, osebnost posameznika ter kulturna in 

delovna naravnanost zaposlenega. 

Velik napredek znanosti in področja medicinskih ved se kaže s spremenjenim vrednotenjem 

potreb po medpoklicnem sodelovanju vseh strokovnjakov, ki delujejo na področju 

zdravstvenega varstva. Delo v zdravstvu je vse bolj timsko naravnano. V tem času so se 

spremenili tudi nekateri pogledi na določene poklice. Pojavile so se tudi potrebe po dodatnem 

priznanju in sprejemanju določene stroke, osvajanju določenih veščin ter korektnega 

prenašanja pristojnosti (Premik 2007). V organizacijah bi morali več poudarka nameniti 

medsebojni komunikaciji med zaposlenimi. Za izboljšanje medsebojnih odnosov je 

pomembna formalna kot tudi neformalna komunikacija. Zelo pomembna so tudi 

izobraževanja s področja komunikacije. Komunikacijskih veščin na najvišji ravni bi se v prvi 

vrsti morali naučiti zaposleni na vodstvenih položajih. Učinkovite tehnike komunikacije znajo 

biti ključne pri vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov. V organizacijah bi se morali 

zavedati, da je zdrav in zadovoljen delavec tisti, ki vpliva na večjo produktivnost in storilnost. 

Naložba v dobro počutje delavca na delovnem mestu je odločilna za uspešno delovanje 

organizacije (Štih in Ferjan 2014). 

4.2.4 Karierni razvoj 

Zadovoljstvo na delovnem mestu, percepcija različnih sider, ki nas vodijo v karieri, na drugi 

strani pa tudi prepoznavanje izgorelosti zaposlenih so pomembni dejavniki, ki vplivajo ne le 

na delovno uspešnost posameznika, temveč tudi na pozitivne rezultate delovne organizacije. 

Posameznik bo namreč bolj zvest in lojalen organizaciji, ki mu zagotavlja perspektivo in 

karierni razvoj. Takšno delovno okolje pa pomeni, da so zaposleni tudi bolj dovzetni za 

pobude o dodatnem formalnem in neformalnem izobraževanju in bolj motivirani, da tako 

pridobljeno znanje sproti vnašajo v svoje delo (Jakopič in Piškur 2010, 2−3). 

V raziskavi, ki jo je predstavila Evropska komisija (2015), je posebej izpostavljeno, kako 

pomemben je karierni in strokovni razvoj zaposlenih v zdravstvenem sektorju. Evropska unija 

se ukvarja z izzivom, kako zaposlovati in zadržati zdravstvene strokovnjake. Apelirajo na 

zdravstvene ustanove, ki bi morale posameznim poklicnim strokovnjakom nuditi optimalne 

možnosti kontinuiranega strokovnega razvoja. Poudarek mora biti tudi na izobraževanju in 

raziskovanju. Kazalci, ki jih spremlja trg dela, opozarjajo na splošno pomanjkanje določenih 
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strokovnjakov v zdravstvenem sektorju. Opozarjajo tudi, da si pacienti zaslužijo najvišji nivo 

zdravstvenih storitev, ki pa ga lahko nudijo le najvišje kvalificirani zdravstveni delavci. 

Brečko (2004, 37) opisuje vzvode, ki so potrebni za razvoj kariere zaposlenih. Organizacija 

vzpostavlja določene sisteme, ki so pogoj za razvoj zaposlenih. Izdelan mora imeti koncept 

finančnega stimuliranja zaposlenih, sistem napredovanja, sistem motivacije zaposlenih, sistem 

določanja kompetenc. Stone (2002, 8) namenja pozornost učinkovitemu sistemu dodatnega 

stimuliranja s pomočjo nagrad, ki prinaša veliko pozitivnih sprememb, kot so: 

- izboljšanje delovnih procesov; 

- učinkovitejša komunikacija med zaposlenimi; 

- usklajenost v organizaciji dela; 

- povečan self-management zaposlenih; 

- višnja stopnja zadovoljstva zaposlenih. 

Mottaz (1984) je proučeval odvisnost med možnostjo izobraževanja in splošnim 

zadovoljstvom pri delu. Ugotovil je, da lahko dobre možnosti izobraževanja povečajo 

zadovoljstvo pri delu, ampak pod pogojem, da se povečajo tudi druge ugodnosti za 

zaposlenega (npr. povečana avtonomija pri delu). V nasprotnem primeru pa se zadovoljstvo 

lahko znatno zmanjša. Planiranje izobraževanja, kjer se upoštevajo želje in ambicije 

zaposlenih, je bistvenega pomena za doseganje ciljev organizacije, organizacija pa mora imeti 

jasno določene cilje, s pomočjo katerih ugotavlja, kakšen kader potrebuje. Izobraževanje 

zaposlenih omogoča razvoj ustreznih kadrov in optimalno izkoriščenost sposobnosti 

zaposlenih, ki lahko z dodatno pridobljenim znanjem napredujejo v organizaciji. Organizacije 

se morajo zavedati, da samo sposobnost delavca za opravljanje določenih nalog ni dovolj, če 

želimo zaposlenim dodeliti nove, zahtevnejše naloge, pa je nujno, da jim omogočimo 

pridobivanje novih znanj (Nikovski 2007, 3−4). 

4.2.5 Informiranost in komunikacija 

Sodobne organizacije temeljijo na učinkovitih informacijah in strokovno usposobljenem 

kadru. Pretok informacij med zaposlenimi je zelo pomemben za vsako organizacijo. 

Management organizacije mora biti usmerjen od sistemov k ljudem. Urejena komunikacija 

vpliva na zmanjševanje razlik, ki se pojavijo med zaposlenimi in managementom organizacije 

zaradi razlik v znanju. Znanje je opredeljeno kot skupek zbranih informacij, inteligence ter 

strokovnega znanja. Učinkovita komunikacija je podlaga za potrebno koordinacijo 

organizacije. Ustrezna informiranost zaposlenih vpliva na notranje odnose (Merkač 1998, 

134). 

Možina in Damjan (1992, 29) povezujeta informiranost z medsebojnimi odnosi. Dobra 

informiranost vpliva na boljše medsebojne odnose. Boljši odnosi zmanjšajo vpliv dvoma, ki 
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zelo negativno vpliva na organizacijo. Posebej izpostavlja pomen vpliva na medsebojne 

odnose. Za vzpostavljanje učinkovite komunikacije morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji: 

- odkrita kritika; 

- dobri medsebojni odnosi; 

- pripravljenost pomagati; 

- skrb za varnost pri delu; 

- splošno počutje v kolektivu; 

- delovna disciplina; 

- medsebojno spoštovanje. 

Komunikacijsko zadovoljstvo omenjata (Downs in Hazen 1977, 63−67). Komunikacijsko 

zadovoljstvo opisujeta kot odnos do komunikacije v organizaciji. Na zadovoljstvo s 

komuniciranjem v določeni organizaciji vplivajo naslednji dejavniki: 

- nivo interne komunikacijske klime; 

- odnos do nadrejenih; 

- sposobnost integracije posameznike v organizacijo; 

- horizontalno komuniciranje; 

- splošna organizacijska perspektiva; 

- komunikacija s podrejenimi; 

- lastne povratne informacije. 

Carrière in Bourque (2009) sta komunikacijsko zadovoljstvo opisala kot čustveno oceno 

interne komunikacije med zaposlenimi, odgovornost managementa pa je, da zagotovi 

učinkovit sistem internega komuniciranja.  

Model komuniciranja v zdravstvu sta opisala avtorja Northouse in Northouse (1997, 17−20). 

Model sta prikazala na podlagi vzpostavljanja odnosov med posameznimi relacijami 

komunikacije v zdravstvu: 

- zdravstveni strokovnjak : zdravstveni strokovnjak; 

- zdravstveni strokovnjak : uporabnik zdravstvenih storitev; 

- zdravstveni strokovnjak : drugo pomembno osebje; 

- drugo pomembno osebje : uporabnik zdravstvenih storitev. 

Proces zdravstvene obravnave je skoraj vedno del ene zgoraj naštetih možnosti vzpostavljanja 

medsebojnih odnosov. Komunikacija je eden od najpomembnejših procesov zdravstvene 

obravnave pacientov. Odnosi med pacienti in zdravstvenimi delavci se odražajo preko 

komunikacije, zlasti nebesedne. Zaradi časovne omejenosti zaposlenih ter množične uporabe 

sodobnih tehničnih pripomočkov so komunikacijski kontakti omejeni na minimalni čas, kar 

dodatno vpliva na odnose v zdravstvu. Dejstvo je, da pacienti raje izberejo tisto zdravstveno 

ustanovo, kjer prevladujejo topli odnosi in osebno spoštovanje, kakor pa vrhunsko znanstveno 

uspešno, a v odnosih hladno zdravstveno ustanovo (Trček 1994, 199). 
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Informiranost zaposlenih je pomemben faktor, ki je potreben za sprejemanje odgovornosti v 

procesu odločanja. Informiranost je tudi ključni dejavnik, na katerem temeljijo kvalitetni 

medsebojni odnosi. Dejavniki, ki poleg informiranosti dodatno vplivajo na učinkovite 

medsebojne odnose in zadovoljstvo v teh odnosih, so tudi način in vrsta komunikacije, 

spoštovanje in upoštevanje posameznikov ter različni načini in ravni odločanja. Neučinkovita 

informiranost zaposlenih ima negativne posledice in vpliva na stopnjo zadovoljstva na 

področju medsebojnih odnosov (Musek 1982, po Terseglav 2010, 59). Splošna klima ter 

zadovoljstvo zaposlenih in pacientov predstavljata pomemben vir informacij v zdravstvenih 

institucijah. Pogosto so eden izmed ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k izboljšanju 

kakovosti zdravstvenih storitev. Zaradi hitro spreminjajočih se razmer v gospodarstvu si mora 

management zdravstvenih institucij stalno prizadevati za izboljšanje vseh oblik poslovanja. 

Zadovoljni zaposleni in pacienti so najboljši kazalec uspešnega dela (Prelesnik in Deželak 

2003, 75). 

Management v zdravstvenih zavodih mora za učinkovito vodenje razpolagati s čim večjim 

naborom informacij. Dobra informiranost o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih je 

lahko pomemben dejavnik, ki pripomore k izboljševanju kakovosti zdravstvenih storitev. 

Dobro počutje v delovni sredini je odvisno od upoštevanja raznolikih nalog, možnosti ustne 

komunikacije ter sodelovanja pri odločitvah, kar bo pripeljalo do povečanega občutka 

odgovornosti, posledično pa bodo naloge zaposlenih bolje opravljene (Velički 2015, 10). 

4.2.6 Varnost zaposlitve 

Stalnost in varnost zaposlitev ima veliko pozitivnih učinkov na zaposlene (Zupan 1999, 51): 

- večji interes za dodatna izobraževanja in strokovna usposabljanja; 

- večja dovzetnost za izboljšave, lažje predlagajo nove ideje, če se na delovnem mestu 

počutijo varni; 

- imajo vpliv in izražajo mnenje pri odločanju novo zaposlenih sodelavcev; 

- večje prizadevanje za dolgoročno uspešnost. 

Korpič Horvatova (2006) meni, da je varnost zaposlitve in dohodka eno izmed temeljnih 

vprašanj kakovosti življenja. S stalnostjo zaposlitve si zaposleni zagotovi materialne vrednosti 

in določen status v okolju, kjer živi. S tem se kažejo tudi določene pomembne vrednote in 

nekatere pridobljene dobrine. Ampak vse pogosteje stalnost izpodriva kontinuiteta zaposlitve, 

saj se vse pogosteje pričakuje, da človek na toliko časa zamenja določeno delovno okolje kot 

tudi organizacijo (Kavar Vidmar 1998, 81−113). Varnost zaposlitve je včasih za zaposlenega 

večji motivacijski dejavnik kot plača. Kljub temu pa motivacijski dejavniki, ki so povezani z 

materialnimi dobrinami, za marsikoga predstavljajo največji motivacijski dejavnik. Materialni 

motivacijski dejavniki so opredeljeni kot osebni dohodek, druge finančne stimulacije in 

nagrade, razni dodatki (Uhan 2000, 37). Pri nekaterih zaposlenih pa plača še zdaleč ni 

najboljši motivator, ampak mu veliko več pomenijo napredovanje, spoštovanje, varnost 
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zaposlitve in zadovoljstvo z delom (Černetič 1997, 83). Zanimivo je mnenje Jančijevića idr. 

(2013), ki so ugotovili, da zadovoljstvo zaposlenih s plačo nima nobenega vpliva na 

zadovoljstvo pacientov. Prav tu se kaže temeljno načelo kakovostnega upravljanja sistemov 

zdravstvenega varstva, kjer je treba skrb za ljudi vedno postaviti na prvo mesto in šele nato 

pridejo drugi dejavniki zadovoljstva. Gre za neke vrste moralno obveznost ter zavezo 

zdravstvenih delavcev, da služijo človeštvu po svojih najboljših močeh in presoji. 

4.2.7 Delovne obremenitve 

Pri razumevanju obremenjenosti na delovnem mestu se ugotavljata dva pomembna dejavnika. 

Prvi dejavnik bi lahko poimenovali stresni dejavnik. Stresni dejavnik vpliva na 

posameznikovo psihično ravnovesje delovanja v organizaciji. Kažejo se tudi različni načini 

vedenja posameznika. Drugi dejavnik pa je količina in obseg dela, ki ga je posameznik 

sposoben narediti v pričakovanem časovnem okviru (Mesti, Poldrugovac in Strauch 2009, 

66−78). 

Šprah in Dolenc (2014, 21) razlagata, da kvantitativna preobremenjenost nastane kot 

posledica povečanega obsega dela, prepletanja različnih opravil v nerealno določenem času 

ter nezainteresiranosti, ki je povezana s premajhno količino dela. Kvalitativni vzrok 

obremenjenosti nastane, ko so posamezni zaposleni prepričani, da niso dovolj educirani in 

izobraženi za opravljanje dela, ali ne dobijo priložnosti, da bi pri delu lahko uporabili svoja 

znanja in sposobnosti. Prekomerne obremenitve se kažejo: 

- s povečanim tveganjem za napake in nesreče pri delu;  

- s preobremenjenostjo; 

- z izčrpanostjo in posledično slabim zdravstvenim stanjem; 

- z nezadovoljstvom zaposlenih; 

- z nemotiviranostjo za delo. 

Organizacija dela, vsebina dela in tehnološki procesi morajo biti zasnovani tako, da zaposleni 

niso izpostavljeni prekomernim psihofizičnim obremenitvam, ki ogrožajo njihovo zdravje. 

Upoštevati je treba ustrezno ureditev delovnega časa in oblike plačila (Michie 2002). 

Povečana delovna obremenjenost je povezana z uvajanjem akreditacijskih procesov. 

Zaposleni so morali velik del svojega rednega delovnega časa nameniti aktivnostim za 

potrebe akreditacije. Uvedba procesa akreditacij pomeni tudi pridobivanje in angažiranje 

dodatnih kadrovskih in finančnih virov (Blatnik 2013, 222). 

4.2.8 Neposredni vodja in vodstvo bolnišnice 

Na zadovoljstvo zaposlenih pri delu ima velik vpliv tudi vodstvo organizacije, ki lahko z 

učinkovitim vodenjem doseže, da zaposleni bolje opravljajo delo in bodo posledično 
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uspešnejši. Organizacije potrebujejo učinkovite managerje, ki znajo zaposlene usmerjati k 

zastavljenim ciljem. Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo tudi različni stili vodenja 

organizacije. Z uporabo primernih stilov vodenja lahko vodje vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih, njihovo zavzetost in produktivnost (Ferbežer 2012, 5). Rozman, Kovač in 

Koletnik (1993, 201) so neposredno vodenje opredelili kot vpliv na delo zaposlenega ali 

skupine zaposlenih. Strategija delovanja je v celoti usmerjena k cilju organizacije. Vodilni s 

svojim načinom vodenja vplivajo na stopnjo zadovoljstva in uspešnosti posameznega 

zaposlenega. Vodje oblikujejo tudi organizacijsko klimo, ki je prav tako povezana z načinom 

urejanja medsebojnih odnosov in posledično vpliva na stopnjo zadovoljstva v organizaciji 

(Goleman 2006, 145). 

Vila in Kovač (1997, 26) menita, da danes nihče več ne dvomi, da je management zelo 

pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti organizacije. Zato postaja področje 

managementa izredno zanimivo področje. Zanimanje se kaže v poplavi znanstvenih in 

strokovnih del, šol s področja managementa, tečajev in drugih oblik izobraževanja. Zaposleni 

so eden izmed redkih produkcijskih faktorjev, ki ima ustvarjalne sposobnosti. Naloga 

managementa organizacije pa je, da ta potencial prepozna in izkoristi v korist organizacije 

(Kuczmarski 1996, 25). 

Zadovoljstvo in predanost organizaciji je lahko v veliki meri odvisna od sloga vodenja 

zdravstvene organizacije, so ugotovili v raziskavi, ki sta jo Mosadeghrad in Ferdosi (2013) 

izvajala v iranskih javnih bolnišnicah. Ugotovili so pozitivno povezavo med zadovoljstvom z 

delom, organizacijsko pripadnostjo in vodenjem. Nezadovoljstvo pa izražajo zaradi 

pomanjkanja spoštovanja in priznavanja s strani vodstva. Priznanje in spoštovanje je zelo 

pomembno predvsem za zaposlene, ki so v neposrednem stiku s pacienti in njihovimi 

družinami. Zaposleni menijo, da potrebujejo stalno moralno podporo s strani managerjev. Na 

zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva podporni stil vodenja, ki bazira na odprti 

komunikaciji, spoštovanju in priznanju. 

4.2.9 Proaktivnost zaposlenih 

V današnjem času so se pričakovanja, ki so zahtevana za določena delovna mesta, korenito 

spremenila. Od zaposlenega se pričakuje nadpovprečna fleksibilnost pri planiranju in 

spoprijemanju s potencialnimi problemi in raznimi izzivi organizacije. Vse pogosteje se od 

zaposlenih pričakuje, da prevzemajo pobude in delujejo samoiniciativno. Številne raziskave 

so pokazale, da proaktivno delovanje prinaša pozitivne rezultate, čeprav so lahko posledice 

proaktivnosti tudi negativne. Posamezni zaposleni je dolžan presoditi med pozitivnimi in 

negativnimi učinki, ki ga tovrstno vedenje na delovnem mestu prinaša (Likar 2015, 5). 

Večina raziskav je pokazala, da se proaktivno vedenje zaposlenih obrestuje s pozitivnimi 

rezultati, ampak Belschak in den Hartog (2010) ugotavljata tudi negativne učinke 
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proaktivnosti. Najpogostejši negativni dejavnik je povečanje stresa za zaposlenega. Večina 

organizacij kljub temu v hitro spreminjajočem poslovnem okolju vidi proaktivni pristop kot 

ključni faktor za preživetje med najboljšimi organizacijami. Dobro se zavedajo, da na 

organizacijski ravni prilagajanje in reagiranje na spremembe v posameznikovem delovnem 

okolju ni dovolj. Proaktivno delovanje je lahko usmerjeno v lasten razvoj ali razvoj delovnega 

okolja. Pri lastnem razvoju gre za strokovni razvoj z izobraževanji in pridobivanjem 

določenih spretnosti. Za delovno okolje se pa pričakujejo dodatne ideje in predlogi izboljšav.  

Proaktivno vedenje lahko pospešuje in spodbuja pasivno in reaktivno vedenje z 

vključevanjem v nove delovne razmere. Na ta način proaktivnost rešuje probleme, daje ideje 

in oblikuje omrežja, ki odpravljajo pomanjkljivosti pasivnega in reaktivnega vedenja. 

Bistveno pa je, da posamezniki dobijo novo vlogo in s tem nove delovne naloge in cilje, ki so 

skladni s cilji drugih zaposlenih v organizaciji (Parker in Collins 2010). 

S pomočjo izpostavljenih dejavnikov zadovoljstva smo merili stopnjo zadovoljstva v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. Področje raziskovanja je bilo usmerjeno na povezavo zadovoljstva 

zaposlenih ter mednarodne akreditacije bolnišnice.  

4.3 Postopek, vzorec, inštrument 

V tem poglavju predstavljamo rezultate raziskave, ki je bila narejena med zdravstvenimi in 

nezdravstvenimi delavci Splošne bolnišnice Murska Sobota od 9. 11. 2015 do 25. 11. 2015. 

Izvedbo raziskave je odobrila pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, za kar je 

bilo izdano pisno soglasje, ki ga prilagamo v prilogi. Raziskava je potekala v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota med zaposlenimi v zdravstveni in nezdravstveni dejavnosti. V 

bolnišnici je bilo 31. julija 2015 zaposlenih 679 zdravstvenih in 265 nezdravstvenih delavcev. 

Med zdravstvene delavce se uvrščajo: zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti, delovni 

terapevti, delavci v laboratoriju. Med zaposlene v nezdravstveni dejavnosti pa štejemo: 

administratorsko službo, čistilno službo, vzdrževalno službo in ostale zaposlene. V raziskavo 

smo vključili 30 % zaposlenih v zdravstveni dejavnosti in 40 % v nezdravstveni dejavnosti. 

Vprašalnik je bil naključno razdeljen na posamezna delovna mesta bolnišnice. Število anket je 

bilo natančno prilagojeno velikosti delovišč oziroma posameznih delovnih enot. Pričakovali 

smo 50–60 % odzivnost, dejansko pa je bilo vrnjenih 68,2 % vseh anketnih vprašalnikov. Do 

25. novembra 2015 je bilo skupno vrnjenih 217 anketnih vprašalnikov. Število vrnjenih anket 

dokazuje, da je bil vzorec zelo reprezentativen. Vprašalnike so vodje služb v zaprti ovojnici 

vrnile na dogovorjeno mesto. V prvem podpoglavju predstavljamo značilnosti vzorca, ki smo 

jih ponazorili v grafični obliki. V drugem podpoglavju predstavljamo osnovne rezultate 

raziskave, podane s frekvenčnimi porazdelitvami, prav tako v grafični obliki. Tretje 

podpoglavje je namenjeno preverjanju zanesljivosti merskega instrumenta z analizo glavnih 

komponent in Cronbachovim koeficientom. V četrtem podpoglavju preverjamo tri hipoteze s 

t-preizkusom dvojic in t-preizkusom za neodvisna vzorca. V zadnjem, petem poglavju, je 
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predstavljena analiza zaposlenih glede na to, ali doživljajo spremembe kot posledice uvedbe 

postopka akreditacije pozitivno ali negativno. V vzorec smo zajeli zaposlene v zdravstvu, med 

katerimi prevladujejo ženske (71,4 %) in zdravstveni delavci (79,7 %). 

Dobro desetino vzorca (13,4 %) predstavljajo anketiranci v starosti do 30 let. Nadaljnjih 

18,4 % predstavljajo anketiranci v starosti od 31 do 35 let, največ (20,7 %) pa jih je starih od 

36 do 40 let. Anketiranci v starosti od 41 do 45 let predstavljajo 13,8-odstotni delež, od 51 do 

50 let pa 9,2-odstotni delež. Anketirancev, starih od 51 do 55 let, je 16,6 %, nad 55 let pa 

7,8 % (slika 7). 

 

 

Slika 7: Struktura anketirancev glede na starost 

V vzorcu je desetina (10,1 %) anketirancev z delovno dobo do 5 let, 16,6 % pa jih je v 

delovnem razmerju od 6 do 10 let. Največji delež (22,1 %) predstavljajo anketiranci z delovno 

dobo od 11 do 15 let. Dobra desetina (11,1 %) jih dela med 16 in 20 let, 12,4 % med 21 in 25 

let, 10,6 % med 26 in 30 let, 10,6 % med 31 in 35 let in 6,5 % nad 35 let (slika 8). 

 

Slika 8: Struktura anketirancev glede na delovno dobo 
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Več kot polovica anketirancev (52,1 %) ima srednješolsko izobrazbo, 6,0 % pa ali 

osnovnošolsko ali pa poklicno. Anketiranci z višješolsko izobrazbo predstavljajo 4,6-odstotni 

delež, več pa je visokošolsko izobraženih (27,6 %). Zaposleni z univerzitetno izobrazbo so 

zastopani v 9,2 %, manj kot odstotek (0,5 %) pa jih ima magisterij znanosti ali doktorat (slika 

9). 

 

Slika 9: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

4.4 Osnovni rezultati raziskave 
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Delovne razmere 

Anketiranci so podali svojo oceno zadovoljstva za naslednje trditve, ki se nanašajo na delovne 

razmere, kot so natančnost evidentiranja delovnih razporedov, načrtovanje delovnih 

postopkov, čistoča in urejenost delovnega okolja, vzdrževanje medicinsko tehničnih 

pripomočkov in delovnih sredstev ter zagotavljanje varnosti pri delu. 

V splošnem so anketiranci bistveno bolje ocenili delovne razmere (slika 10) po začetku 

postopka akreditacije kot pred začetkom.  

 

Slika 10: Delovne razmere – povprečne ocene 
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evidentiranja delovnih razporedov in delovnih časov (M = 4,1).  
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Samostojnost, soodločanje 

V tem razdelku predstavljamo ocene za trditve, ki se nanašajo na samostojnost in svobodo pri 

delu, realizacijo izboljšav po predlogu zaposlenih, soodločanje pri delu in poslovanju, 

ustvarjalnost dela, odgovornost in pripravljenost zaposlenih za svoje odločitve.  

Anketiranci so trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo s samostojnostjo in soodločanjem, 

ocenili s povprečno oceno 3,2 za obdobje pred uvedbo postopka akreditacije, za čas 

anketiranja pa s 3,7. Zaposleni torej ponovno izkazujejo večje zadovoljstvo po uvedbi 

postopka. Svoboda in samostojnost pri delu sta za obe obdobji najvišje ocenjena elementa; za 

obdobje pred uvedbo postopka znaša povprečna ocena 3,3, po uvedbi pa 3,8. Omenimo še 

ustvarjalnost pri delu, ki je bila za obdobje pred uvedbo postopka ocenjena z enako povprečno 

kot svoboda in ustvarjalnost (slika 11). 

 

Slika 11: Samostojnost in soodločanje – povprečne ocene 
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uvedbo znaša 3,5, za obdobje anketiranja pa 3,7. V povprečju se je najbolj izboljšala 

komunikacija med zaposlenimi, in sicer iz 3,4 na 3,7 (slika 12).  

 

Slika 12: Odnosi pri delu – povprečne ocene 

To si lahko razlagamo, da aktivnosti, ki so povezane s sprejemanjem določenih standardov, 

zahtevajo predvsem pravočasno in učinkovito komunikacijo. Izbrana bolnišnica je vpeljala 

določene spremembe in stalno izvaja ukrepe, ki izboljšujejo sodelovanje, zaupanje in 

pozitivni pristop večine zaposlenih. Zaposleni se zavedajo, da prav ti elementi sooblikujejo 

medsebojne odnose znotraj bolnišnice.  

Karierni razvoj 

Za sklop karierni razvoj smo predvideli naslednje trditve, ki se nanašajo na možnost 

strokovnega razvoja, izobraževanja, napredovanja in upoštevanja posameznikovih želj pri 

izobraževanju in dodatnem strokovnem usposabljanju.  

Na področju kariernega razvoja (slika 13) je prišlo do malenkostnih razlik med obdobjem 

pred in po uvedbi postopka akreditacije. Povprečna ocena za prvo obdobje znaša 3,1, za drugo 

pa 3,3. Za obdobje pred uvedbo postopka je najvišje ocenjeno zadovoljstvo z možnostjo 

izobraževanja (M = 3,2), za obdobje po uvedbi pa so enako ocenjene možnosti za 

izobraževanje, strokovni razvoj in upoštevanje posameznikovih želja na tem področju. Za obe 

obdobji je najslabše ocenjena možnost napredovanja (M = 3,1). 
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Slika 13: Karierni razvoj – povprečne ocene 

Rezultat o možnosti napredovanja je do neke mere pričakovan, saj bolnišnica kot javni zavod 

nima nekih vzvodov, s katerimi bi lahko zaposleni dodatno napredovali, ampak je vezana na 

zakonske omejitve. Prav to pa predstavlja poseben izziv za management izbrane bolnišnice, 

da najde način, kako nagraditi in spodbujati nadpovprečne posameznike. 

Informiranost in komunikacija 

Sklop informiranost in komunikacija merimo z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na 

obveščenost o dogodkih, informiranost o tekočih poslovnih rezultatih, o odločitvah vodstva in 

o ciljih bolnišnice. 

Povprečno zadovoljstvo z informiranostjo in komunikacijo znaša za obdobje pred uvedbo 

postopka akreditacije 3,1, po njej pa se je dvignilo na 3,6. Tako zadovoljstvo z obveščenostjo 

o dogodkih v organizaciji kot seznanjenost s cilji bolnišnice in informiranost o tekočih 

poslovnih rezultatih so bili za prvo obdobje ocenjeni s povprečno oceno 3,1, za drugo pa s 

3,7. Nižje je bila ocenjena seznanjenost s cilji bolnišnice: 3,1 za prvo obdobje in 3,5 za drugo 

(slika 14). 
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Slika 14: Informiranost in komunikacija – povprečne ocene 

V tem sklopu trditev je največja razlika pri informiranju in komunikaciji zaposlenih. Za 

učinkovito informiranje zaposlenih ima bolnišnica vzpostavljeno tedensko bolnišnično 

glasilo, kjer so podane najnovejše hitre informacije s področja zdravstva oziroma bolnišnice. 

Objavljajo se tudi strokovna poročila z različnih strokovnih izobraževanj zaposlenih vseh 

profilov. 

Varnost zaposlitve 

Varnost zaposlitve smo merili z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na zadovoljstvo s plačo 

in z drugimi materialnimi ugodnostmi, stalnost zaposlitve in varnost dela. 

Zadovoljstvo z varnostjo zaposlitve (slika 15) je v času uvajanja postopka akreditacije 

ocenjeno z le nekoliko višjo povprečno oceno (M = 3,6) kot pred začetkom (M = 3,4). Za 

obdobje pred uvedbo je najvišjo povprečno oceno dobila stalnost zaposlitve (M = 3,5), za 

obdobje v času anketiranja pa varnost dela (M = 3,7). Za obe obdobji je najnižjo povprečno 

oceno dobila plača in druge materialne ugodnosti (M1 = 3,3; M2 = 3,4).  
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Slika 15: Varnost zaposlitve – povprečne ocene 

Delovne obremenitve 

Za sklop, ki obravnava zadovoljstvo z delovnimi obremenitvami, smo predvideli štiri trditve. 

Nanašajo se na obseg osnovnega in administrativnega dela ter zahtevnost psihičnega in 

fizičnega dela. 

Povprečno zadovoljstvo z delovnimi obremenitvami (slika 16)  je le za malenkost padlo po 

uvedbi postopka akreditacije, in sicer s 3,4 na 3,3.  

 

Slika 16: Delovne obremenitve – povprečne ocene 
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Tako zahtevnost fizičnega kot psihičnega dela in obseg osnovnega dela so za prvo obdobje 

ocenjeni s povprečno oceno 3,3, medtem ko je obseg administrativnega dela ocenjen s 3,2. Za 

drugo obdobje so anketiranci dali vsem elementom delovnih obremenitev enako povprečno 

oceno (M = 3,4). Delovne obremenitve so se s postopki akreditacije nedvomno povečale. 

Povečal se je predvsem obseg administrativnih del. Postopki akreditacije zahtevajo uvedbo 

dodatnih evidenc in dokumentov kot tudi sistem obvladovanja dokumentov na nivoju 

bolnišnice. Management bolnišnice si prizadeva, da zaposlene motivira in dodatno izobražuje 

za obvladovanje dokumentov. Najpomembnejše pa je, da zaposleni zaznajo prednosti, ki jih 

prinaša dodatna dokumentacija. 

Neposredni vodja 

Zadovoljstvo z neposrednim vodjo smo merili z naslednjimi trditvami. Osredotočili smo se na 

oceno njegove strokovnosti in korektnosti ter na komunikacijo z njim. 

Splošno zadovoljstvo z neposrednim vodjo (slika 17) se je glede na obdobje pred uvedbo 

postopka akreditacije dvignilo s 3,6 na 3,8. 

 

Slika 17: Neposredni vodja – povprečne ocene 

Komunikacija z neposrednim vodjem je bila za obdobje pred uvedbo postopka ocenjena s 

povprečno oceno 3,6, enako tudi korektnost neposrednega vodje, medtem ko je bila 

strokovnost neposrednega vodje ocenjena s povprečno oceno 3,5. V tekočem obdobju je 
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najvišjo povprečno oceno dobila komunikacija z neposrednim vodjem (M = 3,9), korektnost 

in strokovnost vodje pa sta bili ocenjeni s 3,8. 

Vodstvo bolnišnice 

Zadovoljstvo z vodstvom bolnišnice smo ocenjevali z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na 

jasnost politike, izkoriščenost potenciala nadpovprečno sposobnih in skrb za ugled 

organizacije. 

Vodstvo bolnišnice je bilo za obdobje pred uvedbo akreditacije ocenjeno s povprečno oceno 

3,3, po uvedbi pa s 3,6. Za obe obdobji je najvišjo povprečno oceno zadovoljstva dobila skrb 

za ugled organizacije (M1 = 3,4; M2 = 3,7). Tako izkoriščenost potencialno nadpovprečno 

sposobnih kot jasnost politike sta bili za prvo obdobje ocenjeni s povprečno oceno 3,2, 

medtem ko je bila za drugo obdobje izkoriščenost potenciala nadpovprečno sposobnih 

ocenjena s 3,5, jasnost politike in ciljev bolnišnice pa s 3,6 (slika 18). 

 

Slika 18: Vodstvo bolnišnice – povprečne ocene 

Proaktivnost zaposlenih 

Zadnji sklop obravnava proaktivnost zaposlenih. Merili smo ga s sedmimi trditvami, ki se 

nanašajo na aktivnosti delovnih skupin, prizadevanje za stalno izboljševanje procesov, 

samoiniciativnost, usmerjenost k izboljšavam, načrtovanje in vztrajnost za dosego ciljev ter 

pripravljenost na zahtevnejše naloge. 
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Vsi elementi z izjemo aktivnosti zaposlenih (M = 3,1) so za obdobje pred uvedbo postopka 

akreditacije ocenjeni s povprečno oceno 3,2, za obdobje po uvedbi postopka akreditacije pa so 

ocenjeni s 3,7 oziroma 3,8. V splošnem se je zadovoljstvo s proaktivnostjo zaposlenih 

dvignilo s 3,2 na 3,7 (slika 19). 

 

Slika 19: Proaktivnost zaposlenih – povprečne ocene 

Evidentno razliko v zadovoljstvu si razlagamo z dejstvom, da management bolnišnice ves čas 

očitno izraža potrebo in željo po proaktivnem vedenju sodelavcev, spodbujanju razvoja 

proaktivnega vedenja ter ustvarjanju delovnega okolja, ki sprejema in podpira proaktivnost 

zaposlenih. 

Povzamemo lahko, da se je z uvedbo postopka akreditacije izboljšalo zadovoljstvo z vsemi 

desetimi dejavniki. Največji napredek se je pokazal pri delovnih razmerah, najmanjši pa pri 

delovnih obremenitvah. 

4.5 Preverjanje zanesljivosti merskega mehanizma 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate preverjanja zanesljivosti posameznih sklopov 

trditev. Za tovrstno preverjanje smo izbrali metodo glavnih komponent in Cronbachov 

koeficient zanesljivosti. Visoka stopnja zanesljivosti pomeni visok delež pojasnjene variance 

(vsaj nad 50 %) in visok Cronbachov koeficient (nad 0,8).  
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Slika 20: Diagrami lastnih vrednosti 
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Glede na to, da smo vsak sklop trditev uporabili za dve časovni obdobji, smo se odločili, da 

preverimo zanesljivost le za obdobje po začetku postopka akreditacije, torej za obdobje v času 

anketiranja. Preverjanje zanesljivosti za obe obdobji ni smiselno, saj so korelacije med 

spremenljivkami podobne v obeh obdobjih. 

Iz diagramov lastnih vrednosti (slika 20) je razvidno, da imajo vse dimenzije izrazito eno 

glavno komponento z visoko lastno vrednostjo, ostale komponente pa nizko. To pomeni, da 

lahko z zgolj eno komponento pojasnimo večino variance spremenljivk, vključenih v model 

glavnih komponente. Z drugimi besedami, vse postavke znotraj posameznih dimenzij so 

medsebojno korelirane, torej ni treba nobene od njih izločiti pri računanju dimenzij. 

Preglednica 2 v nadaljevanju prikazuje zanesljivost merskega mehanizma, ki smo ga uporabili 

pri analizi. 

Preglednica 2: Zanesljivost merskega mehanizma 

Dimenzija 
Število / 

trditev 

Delež pojasnjene variance 
z eno komponento 

Cronbachova 

alfa 

Delovne razmere 7 66,5 % 0,916 

Samostojnost, soodločanje 5 74,9 % 0,916 

Odnosi pri delu 4 79,9 % 0,914 

Karierni razvoj 4 79,9 % 0,912 

Informiranost komunikacija 4 82,0 % 0,931 

Varnost zaposlitve 3 74,4 % 0,823 

Delovne obremenitve 4 80,9 % 0,920 

Neposredni vodja 3 88,7 % 0,936 

Vodstvo bolnišnice 3 82,7 % 0,895 

Proaktivnost zaposlenih 7 74,3 % 0,942 

 

Delež pojasnjene variance z eno komponento presega za vse dimenzije več kot 50 %, ki je 

zaželena spodnja meja, da lahko trdimo, da je merski instrument dovolj zanesljiv. Najmanjši 

delež pojasnjene variance je za dimenzijo delovne obremenitve (66,5 %), največji pa za 

dimenzijo neposredni vodja (88,7 %). 

Druga mera za merjenje zanesljivosti merskega instrumenta je Cronbachovova alfa, ki je 

povprečna korelacija med postavkami, utežena glede na število postavk. Večje, kot je število 

postavk, večja je utež, kar posledično zviša vrednost Cronbachovi alfi. Visoka stopnja 

zanesljivosti merskega instrumenta se kaže v vrednosti Cronbachove alfe nad 0,8. V našem 

primeru velja to za vse dimenzije. Najnižja vrednost je za dimenzijo varnost zaposlitve 

(0,823), najvišja pa za dimenzijo proaktivnost zaposlenih, ki ima tudi najvišje število postavk 

(0,942). 
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4.6 Segmentacija zaposlenih glede na njihovo zadovoljstvo 

V tem podpoglavju smo naredili podrobnejšo analizo zaposlenih, glede na njihovo 

zadovoljstvo. Predvsem nas je zanimalo, koliko zaposlenih je z uvedbo postopka bolj oziroma 

manj zadovoljnih in kakšne so njihove sociodemografske značilnosti. Pri izračunu segmentov 

smo upoštevali zadovoljstvo z vsemi dimenzijami.  

 

Slika 21: Zadovoljstvo pred in po uvedbi postopka akreditacije 

Oblikovali smo tri segmente zaposlenih. Prvi segment predstavljajo tisti, ki so z uvedbo 

postopka akreditacije manj ali enako zadovoljni kot pred uvedbo. Takšnih je 27,3 %. 

Naslednja skupina so zaposleni, pri katerih je razlika med povprečno oceno vseh dimenzij 

pred in po uvedbi postopka akreditacije med več kot 0 in manj kot 1. Ti predstavljajo 61,7-

odstotni delež v vzorcu in so torej zadovoljni z uvedbo postopka akreditacije. Preostalih 

11,0 % je takšnih, ki so ocenili svoje zadovoljstvo po uvedbi postopka akreditacije za vsaj eno 

točko višje kot pred uvedbo, ti so torej precej bolj zadovoljni kot pred uvedbo postopka (slika 

21). 

Razlike v zadovoljstvu med ženskami in moškimi prikazuje preglednica 3. 
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Preglednica 3: Zadovoljstvo in spol – hi-kvadrat preizkus 

  
Spol 

Skupaj 
moški ženska 

Manj ali enako zadovoljni kot 

pred UPA 

število 13 44 57 

delež (%) 21,7 % 29,5 % 27,3 % 

Bolj zadovoljni kot pred UPA Število 38 91 129 

delež (%) 63,3 % 61,1 % 61,7 % 

Precej bolj zadovoljni kot 

pred UPA 

Število 9 14 23 

delež (%) 15,0 % 9,4 % 11,0 % 

Skupaj Število 60 149 209 

delež (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Hi-kvadrat 2,226 

Število stopinj prostosti 2 

p 0,329 

 

Med ženskami je nekoliko večji delež tistih (29,5 %), ki so manj ali enako zadovoljne po 

uvedbi postopka akreditacije kot pred tem, kot med moškimi (21,7 %). Med moškimi pa 

nekoliko pozitivno izstopa delež tistih, ki so po uvedbi postopka precej bolj zadovoljni 

(15,0 %) kot ženske (9,4 %). Razlika v deležih je premajhna, da bi jo tudi statistično potrdili 

(hi-kvadrat: 2,23; p = 0,329). 

Preglednica 4 ponazarja zadovoljstvo zaposlenih glede na njihovo starost. 

Preglednica 4: Zadovoljstvo in starost – razmerje verjetij 

 

Starost 
Skupaj 

do 30 let 31 do 40 let 41 do 50 let nad 50 let 

Manj ali enako zadovoljni 

kot pred UPA 

število 10 26 10 11 57 

delež 41,7 % 31,0 % 20,0 % 21,6 % 27,3 % 

Bolj zadovoljni kot pred 

UPA 

število 8 48 36 37 129 

delež 33,3 % 57,1 % 72,0 % 72,5 % 61,7 % 

Precej bolj zadovoljni kot 

pred UPA 

število 6 10 4 3 23 

delež 25,0 % 11,9 % 8,0 % 5,9 % 11,0 % 

Skupaj število 24 84 50 51 209 

delež 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Razmerje verjetij 15,021 

Število stopinj prostosti 6 

p 0,02 

 

S starostjo se zmanjšuje delež tistih, ki so manj ali enako zadovoljni kot pred uvedbo 

postopka akreditacije. Ta delež znaša med starimi do 30 let 41,7 %, med starimi od 31 do 40 

let 31,0 %, med starejšimi pa je le okoli petina takih. Pričakovali bi, da so bili starejši manj 
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pripravljeni na spremembe kot mlajši, zato nas ta rezultat nekoliko preseneča. Zanimivo je, da 

najmlajša starostna skupina zaposlenih izstopa tudi v največjem deležu tistih, ki so tudi precej 

bolj zadovoljni. Takih je četrtina, medtem ko jih je na primer med starejšimi nad 50 let le 

5,9 %. Za preverjanje povezanosti med zadovoljstvom in starostjo smo uporabili razmerje 

verjetij, ki je primernejše od hi-kvadrat statistike, ko imamo pričakovano vrednost v vsaj eni 

celici manj kot pet enot. Vrednost te statistike znaša 15,02 in je statistično značilna pri stopnji 

tveganja 0,02. Potrdimo lahko torej, da je sprememba zadovoljstva pred in po uvedbi 

postopka akreditacije povezana s starostjo. 

V preglednici 5 je razvidno, kako na zadovoljstvo zaposlenih vpliva delovna doba. 

Preglednica 5: Zadovoljstvo in delovna doba – razmerje verjetij 

 

Delovna doba 
Skupaj 

do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let nad 30 let 

Manj ali enako zadovoljni 

kot pred UPA 

število 17 22 7 11 57 

delež 32,7 % 30,6 % 14,3 % 30,6 % 27,3 % 

Bolj zadovoljni kot pred 

UPA 

število 26 41 39 23 129 

delež 50,0 % 56,9 % 79,6 % 63,9 % 61,7 % 

Precej bolj zadovoljni kot 

pred UPA 

število 9 9 3 2 23 

delež 17,3 % 12,5 % 6,1 % 5,6 % 11,0 % 

Skupaj število 52 72 49 36 209 

delež 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Razmerje verjetij 12,663 

Število stopinj prostosti  6 

p 0,049 

 

Najmanjši delež manj ali enako zadovoljnih kot pred uvedbo postopka akreditacije je med 

tistimi, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe (14,3 %), medtem ko je ta delež med ostalimi 

nekaj več kot 30 %. Ta skupina zaposlenih izstopa tudi v deležu tistih, ki so bolj zadovoljni 

kot pred uvedbo postopka (79,6 %), v skupini tistih, ki imajo najmanj delovne dobe, pa je 

takih le polovica. Delež tistih, ki so precej bolj zadovoljni, pa z delovno dobo upada. Na 

podlagi razmerja verjetij lahko potrdimo povezanost med spremembo zadovoljstva z uvedbo 

postopa akreditacije in delovno dobo (razmerje verjetij: 12,66; p = 0,049). 

Vpliv izobrazbe na zadovoljstvo zaposlenih je prikazan v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Zadovoljstvo in izobrazba – razmerje verjetij 

  

Izobrazba 

Skupaj srednja šola ali 
manj 

višja, visoka 
šola 

univerzitetna 

ali več 

Manj ali enako zadovoljni 

kot pred UPA 

število 27 27 3 57 

delež 21,8 % 40,3 % 16,7 % 27,3 % 

Bolj zadovoljni kot pred 

UPA 

število 81 36 12 129 

delež 65,3 % 53,7 % 66,7 % 61,7 % 

Precej bolj zadovoljni kot 

pred UPA 

število 16 4 3 23 

delež 12,9 % 6,0 % 16,7 % 11,0 % 

Skupaj število 124 67 18 209 

delež 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Razmerje verjetij 9,71 

Število stopinj prostosti 4 

p 0,046 

 

Zaposleni z višjo ali visoko šolo izstopajo v velikem deležu tistih, ki so manj ali enako 

zadovoljni kot pred uvedbo postopka akreditacije (40,3 %). V skupini univerzitetno ali bolj 

izobraženih znaša ta delež le 16,7 %, enak delež pa jih je precej bolj zadovoljnih, v skupini 

višje ali visoko izobraženih pa jih je le 6,0 %. Na podlagi razmerja verjetij lahko potrdimo 

povezanost med spremembo zadovoljstva kot posledice uvedbe postopka akreditacije in 

izobrazbo (razmerje verjetij: 9,71; p = 0,046). 

Preglednica 7 ponazarja povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in vrsto delovnega mesta. 

Preglednica 7: Zadovoljstvo in delovno mesto – razmerje verjetij 

 

Zdravstveni delavec 
Skupaj 

da ne 

Manj ali enako zadovoljni kot pred 

UPA 

število 48 9 57 

delež 28,4 % 22,5 % 27,3 % 

Bolj zadovoljni kot pred UPA število 101 28 129 

delež 59,8 % 70,0 % 61,7 % 

Precej bolj zadovoljni kot pred UPA število 20 3 23 

delež 11,8 % 7,5 % 11,0 % 

Skupaj število 169 40 209 

delež 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Razmerje verjetij 1,514 

Število stopinj prostosti 2 

p 0,469 

 

Med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci ni velike razlike v deležu tistih, ki so manj ali 

enako zadovoljni kot pred uvedbo postopka akreditacije. Med prvimi znaša ta delež 28,4 %, 
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med drugimi pa 22,5 %. Nekoliko večja razlika se kaže v deležu tistih, ki so precej bolj 

zadovoljni; med zdravstvenimi delavci jih je 11,8 %, med nezdravstvenimi pa 7,5 %. Na 

podlagi razmerja verjetij ne moremo potrditi povezanosti med spremembo zadovoljstva kot 

posledice uvedbe postopka akreditacije in delovnim mestom (razmerje verjetij: 1,51; 

p = 0,469). 

Povzamemo lahko, da je sprememba zadovoljstva na delovnem mestu kot posledici uvedbe 

postopka akreditacije, povezana s starostjo, delovno dobo in izobrazbo, ne pa tudi s spolom in 

delovnim mestom. 

Zaposleni, stari do 30 let, so izrazili največje zadovoljstvo, ki je povezano s postopki 

akreditacije. Rezultat povezujemo z dejstvom, da je to populacija, ki se najhitreje prilagaja 

spremembam v bolnišnici. Gre tudi za populacijo, ki je najmanj časa v bolnišnici. Rezultat 

raziskave razkriva podatek, da je določene spremembe smiselno najbolj aktivirati pri 

zaposlenih v tej starostni skupini. Dodana vrednost bolnišnice je, da maksimalno izkoristi 

ambicioznost, fleksibilnost in prilagodljivost novo zaposlenih sodelavcev. Zavedati pa se 

moramo, da gre v tej starostni skupini za najmanj strokovno izkušen kader, zato je nujno 

vključiti tudi strokovni kader starejših in bolj izkušenih zaposlenih. Medgeneracijsko 

usklajevanje in prilagajanje je tudi cilj managementa bolnišnice. Posledično zadovoljstvo 

zaposlenih v povezavi z delovno dobo zaposlenih, predvsem tistih, ki so precej bolj 

zadovoljni z zviševanjem delovne dobe, kontinuirano pada. Po pričakovanjih so najmanj 

zadovoljni zaposleni z več kot 30 let delovne dobe. Ugotavljamo, da je delovna doba 

pomemben kazalec zadovoljstva zaposlenih v bolnišnici. Rezultati raziskave kažejo tudi 

evidentno povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in izobrazbo. Zaznali smo bistvene 

razlike, ki govorijo, da so zaposleni z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo bolj oziroma 

precej bolj zadovoljni na svojem delovnem mestu po postopkih akreditacije bolnišnice. 

Rezultati so do neke mere pričakovani, saj je omenjena izobrazbena struktura bolj vpeta v 

proces akreditacije in izvajanja sprememb na nivoju bolnišnice. Med najbolj aktivnimi na 

področju izvajanja sprememb je srednji management bolnišnice. Naloga srednjega 

managementa je, da določene spremembe s pomočjo zaposlenih operativno zaključi. Iz 

rezultatov raziskave bi lahko povzeli tudi določeno povezanost med starostjo in delovno dobo 

zaposlenih. Ugotovili smo, da pri zaposlenih z delovno dobo do 10 let in starostjo do 30 let 

najbolj pozitivno zaznavajo razliko v zadovoljstvu pred in po akreditaciji bolnišnice. 

4.7 Preverjanje hipotez 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate preverjanja treh hipotez. Prvi dve hipotezi 

preverjamo s t-preizkusom dvojic. Tretjo hipotezo preverjamo s t-preizkusom za neodvisna 

vzorca.  
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H1: Zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici je pozitivno povezano z akreditacijo bolnišnice. 

Preglednica 8: Zadovoljstvo zaposlenih pred in po začetku postopka akreditacije – t-

preizkus dvojic 

 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 
t 

Št. prostostnih 
stopenj 

p 

Delovne razmere − pred 3,31 0,75 –12,205 198  < 0,0001 

Delovne razmere − po 4,00 0,58 

Samostojnost, soodločanje − pred 3,23 0,69 –8,789 198  < 0,0001 

Samostojnost, soodločanje − po 3,70 0,70 

Odnosi pri delu − pred 3,45 0,72 –2,999 207 0,003 

Odnosi pri delu − po 3,63 0,76 

Karierni razvoj − pred 3,11 0,78 –3,006 197 0,003 

Karierni razvoj − po 3,31 0,88 

Informiranost, komunikacija − pred 3,07 0,78 –9,002 197  < 0,0001 

Informiranost, komunikacija − po 3,64 0,79 

Varnost zaposlitve − pred 3,41 0,76 –3,372 197 0,001 

Varnost zaposlitve − po 3,60 0,77 

Delovne obremenitve − pred 3,43 0,66 2,221 197 0,028 

Delovne obremenitve − po 3,26 1,06 

Neposredni vodja − pred 3,55 0,77 –5,231 196  < 0,0001 

Neposredni vodja − po 3,80 0,81 

Vodstvo bolnišnice − pred 3,26 0,61 –7,122 197  < 0,0001 

Vodstvo bolnišnice − po 3,60 0,74 

 

Vseh devet dimenzij zadovoljstva je ocenjenih statistično značilno višje v času anketiranja, 

torej takrat, ko se postopek akreditacije že zaključuje, kot pred uvedbo tega postopka. To se 

vidi iz negativne vrednosti t-statistike. Razlike v ocenah za posamezna obdobja lahko 

statistično potrdimo pri tveganju, manjšem od 5 %. 

Največja razlika med povprečnima vrednostma pred začetkom uvedbe postopka akreditacije 

in po njem se kaže pri dimenzij delovne razmere (za 0,68 točke). Na podlagi t-preizkusa 

dvojic lahko statistično potrdimo razliko v povprečnih vrednostih pri tveganju, manjšem od 

0,0001. Naslednja največja razlika se kaže pri dimenziji informiranost in komunikacija (za 

0,58 točke). Vrednost t-preizkusa dvojic statistično potrjuje razliko v povprečnih vrednostih 

(p < 0,0001). Pri dimenziji samostojnost, soodločanje znaša razlika pred in po začetku uvedbe 

postopka 0,47 in jo prav tako lahko potrdimo pri tveganju, manjšem od 0,0001. Četrta 

največja sprememba z uvedbo postopka akreditacije je bila na področju vodstva bolnišnice, 

pri katerem se kaže razlika v ocenah za 0,34 točke (p < 0,0001). Zadovoljstvo z neposrednim 

vodjem se je izboljšalo za 0,24 točke (p < 0,0001). Najmanjša razlika v povprečnih vrednostih 

se kaže pri dimenziji odnosi pri delu (za 0,18 točke) in jo lahko potrdimo s tveganjem 0,003. 
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Hipotezo, da je zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici pozitivno povezano z akreditacijo 

bolnišnice, lahko potrdimo. 

H2: Aktivni pristop vseh zaposlenih pri postopkih akreditacije pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

Hipotezo smo preverili s t-preizkusom dvojic, s katerim smo preverjali, ali je dimenzija 

proaktivnost zaposlenih, ki pojasnjuje njihov aktivni pristop, statistično značilno bolje 

ocenjena za obdobje po začetku postopka akreditacije kot pred njim (preglednica 9). 

Preglednica 9: Proaktivnost zaposlenih – t-preizkus dvojic 

 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 
t 

Št. prostostnih 
stopenj 

p 

Proaktivnost zaposlenih - pred 3,16 0,66 
–9,833 197  < 0,0001 

Proaktivnost zaposlenih - po 3,74 0,69 

 

Za obdobje pred začetkom postopka akreditacije je dimenzija proaktivnost zaposlenih 

ocenjena s povprečno vrednostjo 3,2, medtem ko je za obdobje uvajanja tega postopka 

ocenjena s povprečno oceno 3,7. T-preizkus dvojic je statistično značilen pri stopnji tveganja, 

manjši od 0,0001, s čimer potrdimo hipotezo, da se je z akreditacijo bolnišnice izboljšala 

proaktivnost zaposlenih.  

H3: Med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci obstaja značilna razlika v zadovoljstvu 

povezanem z akreditacijo. 

Za potrebe preverjanja hipoteze smo najprej izračunali razlike v povprečnih vrednostih ocen 

za obdobje pred in med uvajanjem postopka akreditacije. Te razlike nam povedo, kako 

zaposleni v bolnišnici ocenjujejo spremembe, ki jih je prinesla akreditacija. Te razlike smo 

izračunali za vseh enajst dimenzij in tudi skupno. Za preverjanje hipoteze smo uporabili t-

preizkus za neodvisna vzorca, s katerim smo preverjali, ali so razlike v dimenzijah med 

zdravstvenimi delavci večje kot med nezdravstvenimi (preglednica 10). 
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Preglednica 10: Spremembe v zadovoljstvu kot posledica akreditacije glede na 

nezdravstvene delavce– t-preizkus za neodvisna vzorca 
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 F1 p2 df3 t4 p5 

Delovne razmere da 159 0,76 0,79 2,358 0,126 2,773 197 0,006 

ne 40 0,38 0,72 

Samostojnost, 

soodločanje 

da 159 0,51 0,73 0,547 0,461 1,721 197 0,087 

ne 40 0,29 0,79 

Odnosi pri delu da 169 0,22 0,89 0,438 0,509 1,191 206 0,235 

ne 39 0,03 0,86 

Karierni razvoj da 159 0,22 0,94 0,032 0,859 0,417 196 0,677 

ne 39 0,15 1,05 

Informiranost, 

komunikacija 

da 159 0,65 0,91 1,008 0,317 2,304 196 0,022 

ne 39 0,28 0,84 

Varnost zaposlitve da 159 0,23 0,78 0,343 0,559 1,678 196 0,095 

ne 39 0,00 0,73 

Delovne 

obremenitve 

da 159 -0,26 1,12 7,309 0,007 -2,938 76,395 0,004 

ne 39 0,21 0,83 

Neposredni vodja da 158 0,24 0,62 1,228 0,269 0,01 195 0,992 

ne 39 0,24 0,79 

Vodstvo 

bolnišnice 

da 159 0,36 0,68 0,073 0,787 0,615 196 0,539 

ne 39 0,28 0,66 

Skupaj da 169 0,35 0,56 0,179 0,672 1,282 207 0,201 

ne 40 0,22 0,64 

1 = Levenova F statistika za preizkus enakosti varianc. 

2 = tveganje, da zavrnemo ničelno hipotezo, da sta varianci enaki. 
3 = število stopinj prostosti. 

4 = t-statistika, s katero preizkušamo enakost aritmetičnih sredin. 

5 = tveganje, da zavrnemo ničelno hipotezo, da sta aritmetični sredini enaki. 

 

Spremembe kot posledica akreditacije, ki jih merimo z razliko ocen posameznih dimenzij za 

čas anketiranja in pred uvedbo postopka akreditacije, so izračunane v stolpcu 4 v preglednici 

10. Če je vrednost pozitivna, pomeni, da zaposleni v bolnišnici ocenjujejo, da je prišlo z 

akreditacijo do izboljšanja na posameznem področju, če je negativna, pa do poslabšanja. 

Zanima pa nas, ali so te spremembe oziroma izboljšave večje za zdravstvene kot za ne-

zdravstvene delavce.  

Spremembe z vidika vseh dimenzij sta obe skupini zaposlenih v povprečju ocenili kot 

pozitivne, z izjemo zdravstvenih delavcev, ki so delovne obremenitve ocenili negativno, 

vendar je razlika minimalna (za 0,26 točke).  
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Kar zadeva spremembe na področju delovnih razmer, so bile za zdravstvene delavce večje (za 

0,76 točke) kot za nezdravstvene delavce (za 0,38 točke). Na podlagi t-preizkusa za neodvisna 

vzorca lahko razlike v spremembah statistično potrdimo (t = 2,77, p = 0,006). Tudi 

spremembe na področju informiranosti in komunikacije so bile za zdravstvene delavce večje 

(za 0,65 točke) kot za nezdravstvene delavce (za 0,28 točke) in jih lahko tudi statistično 

potrdimo (t = 2,20, p = 0,022). Delovne obremenitve, ki jih je prinesla akreditacija, kot smo 

že navedli, so bile za zdravstvene delavce celo nekoliko večje (za 0,26 točke) za 

nezdravstvene delavce pa manjše (za 0,21 točke). Tudi na tem področju lahko potrdimo 

razlike med skupinama zaposlenih.  

Če bi upoštevali spremembe na vseh področjih, potem je akreditacija prinesla spremembe 

zdravstvenim delavcem za 0,35 točke, nezdravstvenim delavcem pa za 0,22 točke. Razlika je 

premajhna, da bi jo statistično potrdili (t = 1,28; p = 0,201).  

Akreditacija je prinesla večje spremembe za zdravstvene delavce le na področju delovnih 

razmer, informiranosti in komunikacije in delovnih obremenitev, ne pa tudi na področju 

samostojnosti in samoodločanja, odnosov pri delu, kariernega razvoja, varnosti zaposlitve, 

odnosov z neposrednim vodjem in vodstvom bolnišnice. Glede na to, da smo pri nekaterih 

dimenzijah potrdili spremembe, hipotezo potrdimo. 
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5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Zaključni namen poglavja je predstaviti ugotovitve iz celotne raziskave, podati priporočila in 

predloge za nadaljnje raziskovanje ter opisati prispevek k znanosti. V Splošni bolnišnici 

Murska Sobota kakor tudi drugih zdravstvenih zavodih po Sloveniji bi se morali zavedati 

pomena orodij, ki bistveno pripomorejo h kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav ter 

pomena merjenja stopnje zadovoljstva zaposlenih na vseh področjih zdravstvenega varstva. 

5.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pomočjo domače in tuje relevantne strokovne in 

znanstvene literature pojasnili in opredelili osnovne pojme. Osredotočili smo se predvsem na 

pojme, kot je delovno zadovoljstvo, zlasti dejavnike zadovoljstva zaposlenih, postopke 

akreditacije zdravstvenih ustanov ter zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev. V 

raziskovalnem delu magistrske naloge smo kot orodje za izvedbo empirične študije uporabili 

anketni vprašalnik, nato opravili statistično analizo ter podali rezultate raziskave. Analizirali 

smo stopnjo zadovoljstva med zaposlenimi v Splošni bolnišnici Murska Sobota pred in po 

akreditacijski presoji. Zajeli smo zdravstveni in nezdravstveni del zaposlenih. S pomočjo 

raziskave smo pridobili prve javno dostopne ugotovitve zadovoljstva zaposlenih pred in po 

akreditacijskih presojah zdravstvenih ustanov v Sloveniji.  

Ohranjanje zadovoljstva zaposlenih in povečanje njihove motiviranosti je eden izmed 

najpomembnejših ciljev bolnišnice. Vsak zaposleni mora razumeti in uresničiti svojo osebno 

vlogo pri uresničevanju ciljev kakovosti izvajanja storitev bolnišnice. Kakovost storitev v 

zdravstvenih ustanovah se običajno meri s spremljanjem kazalcev kakovosti, raznih odklonov, 

neljubih dogodkov ter zadovoljstva uporabnikov storitev. Ti dejavniki so pogosto ključni, 

ampak je prav tako pomembno zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu, kajti le zadovoljni 

zdravstveni delavci lahko nudijo kvalitetne in varne zdravstvene storitve, s katerimi bodo 

pacienti zadovoljni. 

Iz ugotovitev naše raziskave je razvidno, da so zaposleni delovne razmere evidentno boljše 

ocenili po izvedbi postopka akreditacije Splošne bolnišnice Murska Sobota. V obdobju pred 

postopkom akreditacije so najvišje ocenjeni natančnost evidentiranja delovnih razporedov ter 

čistoča in urejenost delovnega okolja, v času po akreditaciji pa natančnost evidentiranja 

delovnih razporedov in delovnih časov. Izboljšanje natančnosti pripisujemo izboljšanju 

sistema za vodenje kakovosti, saj je planiranje delovnih časov in delovnih razporedov ena 

izmed pomembnih izboljšav delovnih procesov, ki jih kontinuirano izvaja bolnišnica. Stalno 

izboljševanje procesov in vpeljava izboljšav v delovni proces je tudi ena izmed zahtev 

standarda ISO 9001:2008. V bolnišnici se izvaja elektronsko evidentiranje delovnih časov in 

razporedov. 
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Rezultati raziskave so pokazali povečanje zadovoljstva v smislu samostojnosti in soodločanja. 

Zaposleni so za obdobje pred in po akreditaciji najvišje ocenili element svobode in 

samostojnosti. Ugotovili smo, da imajo nekateri dejavniki na zadovoljstvo zaposlenih različen 

vpliv. Vsak posameznik dojema dejavnike zadovoljstva popolnoma drugače. 

Kot pomemben vidik naše raziskave smo izpostavili tudi odnose pri delu med zaposlenimi. V 

naši raziskavi smo ugotovili, da je to eno izmed področij, ki se je najmanj spremenilo po 

akreditaciji. Odnosi pri delu so pogosto povezani z učinkovitim informiranjem in ustrezno 

komunikacijo. Zaposleni so jasno izrazili pomen informiranosti in komunikacije. Najbolj 

cenijo, da so sproti obveščeni o dogodkih v organizaciji, da so seznanjeni s cilji bolnišnice ter 

da dobijo podatke o tekočih poslovnih rezultatih. Prav tako naša raziskava ni pokazala večjih 

razlik glede varnosti zaposlitve. Najslabše ocenjeni element, ki so ga zaposleni ocenili, je 

plača in druge materialne ugodnosti.  

Po pričakovanju smo tudi na področju zadovoljstva z delovnimi obremenitvami zaznali samo 

minimalne razlike, in sicer se je zadovoljstvo po akreditaciji le za malenkost dvignilo. To je 

posledica dodatnih obremenitev, ki jih je prinesla akreditacija. Najtežje so se zaposleni 

sprijaznili z dodatnim obsegom administrativnega dela. Pogosto trdimo, da osnovna funkcija 

bolnišnic namreč ni administrativna, zato tem nalogam neradi posvečajo dovolj pozornosti. 

Posledično dodatna administrativna dela skrajšujejo čas, ki ga zdravstveni delavci posvečajo 

pacientom. 

Zaznali smo tudi razlike glede kariernega razvoja zaposlenih, kjer se je zadovoljstvo 

zaposlenih povečalo v času po akreditaciji. Zaposleni so najslabše ocenili zadovoljstvo v 

povezavi z možnostjo napredovanja, ki je ostalo na enaki ravni tako pred kot po akreditaciji 

bolnišnice. Zdravstvene inštitucije bi zaposlenim morale zagotoviti osebni in karierni razvoj, 

jih nagraditi za uspešno delo in spodbujati dobre medsebojne odnose. Zadovoljstvo 

zaposlenih je namreč predpogoj na njihovo pripadnost. 

Naša raziskava je proučevala tudi zadovoljstvo zaposlenih z vodstvom organizacije in 

neposrednim vodjem. V obeh elementih so zaposleni zaznali pozitivne spremembe po 

akreditacijski presoji bolnišnice. Največji doprinos v smislu izboljšanja zadovoljstva so 

zaposleni občutili pri komunikaciji z neposrednim vodjem ter strokovnostjo vodje. Najvišjo 

povprečno oceno zadovoljstva je dobila skrb za ugled organizacije, to velja za pred in po 

akreditaciji. Večjo pozitivno razliko v zadovoljstvu so zaznali tudi pri parametru 

izkoriščenosti potenciala nadpovprečno sposobnih zaposlenih ter jasnosti politike in ciljev 

bolnišnice. 

V zadnjem sklopu smo analizirali zadovoljstvo glede na proaktivnost zaposlenih. Lahko 

trdimo, da se je zadovoljstvo s proaktivnostjo zaposlenih po akreditaciji dvignilo v vseh 

elementih ocenjevanja. Izstopa element, ki se nanaša na aktivnosti delovnih skupin, ki dosega 

največjo pozitivno spremembo. To si lahko razlagamo z dejstvom, da je bilo treba pri vseh 
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postopkih priprave in same akreditacije vzpostaviti in dodatno angažirati kar nekaj strokovnih 

delovnih skupin, ki delujejo na nivoju bolnišnice. Proaktivno vedenje zaposlenih v bolnišnici 

se odraža z izkazovanjem podpore in zaupanja managementu bolnišnice. Koncept delovanja 

bolnišnice je usmerjen v vzpostavljanje partnerstva z zaposlenimi in h krepitvi moči, ki sta 

ključna pri ustvarjanju kulture vključevanja in proaktivnega obnašanja oziroma delovanja 

zaposlenih. Proaktivno delovanje v bolnišnici se najbolj odraža pri posameznikih in določenih 

skupinah, ki so pripravljeni narediti tudi določene aktivnosti izven svojega delokroga opisa 

del in nalog.  

Zaključimo lahko, da je postopek akreditacije pozitivno vplival na zadovoljstvo zaposlenih, 

saj je prišlo do izboljšav pri vseh desetih dejavnikih, ki smo jih analizirali. Poudariti pa velja 

dejstvo, da se je največji napredek pokazal pri delovnih razmerah, najmanjši pa pri delovnih 

obremenitvah. 

5.2 Prispevek znanosti in stroki 

V slovenski in tuji literaturi nismo zasledili raziskave v zdravstveni ustanovi, ki bi proučevala 

zadovoljstvo zaposlenih v povezavi z akreditacijo zdravstvene ustanove. Naša raziskava je 

zajela vzorec zaposlenih na sekundarnem nivoju zdravstvene obravnave pacienta, medtem ko 

se večina raziskovalcev osredotoča na določen profil ali dejavnost. Naša raziskava bo odprla 

pot za širjenje raziskav na druge zdravstvene ustanove in omogočala primerjave. Inštrument 

za merjenje zadovoljstva bo podlaga za druga proučevanja ali predmet v kakšni drugi 

primerljivi znanstveni študiji. Rezultati raziskave in sklepne ugotovitve bodo relevanten 

podatek managementu bolnišnice in drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s primerljivo 

dejavnostjo. Našo raziskavo je vsekakor možno posplošiti in uporabiti za katerokoli 

zdravstveno ustanovo na primarni, sekundarni ali terciarni ravni organizacije zdravstvenega 

varstva v Sloveniji kot tudi tujini.  

5.3 Predlogi in priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Na osnovi ugotovitev raziskave, ki smo jo izvedli, podajamo naslednje predloge za izboljšave 

ali nadaljnje raziskovanje: 

- ponovitev raziskave (enak anketni vprašalnik) čez nekaj let in primerjava rezultatov za 

spremljanje zadovoljstva zaposlenih; 

- razširitev raziskave na vse nivoje zdravstvenega varstva v Sloveniji (primarni, sekundarni 

in terciarni nivo) ter primerjava med posameznimi ravnmi; 

- raziskati stopnjo zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev pred in po akreditaciji 

zdravstvenih zavodov, predvsem bi nas zanimalo, ali so zaznali razlike, spremembe; 

- spodbuditi vodstva zdravstvenih ustanov k izvajanju sprotnega merjenja zadovoljstva 

zaposlenih ter k poročanju in izvajanju ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih; 
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- raziskati finančne koristi oziroma prednosti, ki so jih prinesle akreditacije bolnišnic. 
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6 SKLEP 

Odločitev za raziskavo zadovoljstva zaposlenih v povezavi z akreditacijo izbrane bolnišnice je 

pričakovana, ker smo sami zaposleni v omenjenem zdravstvenem zavodu. Tema nas je še 

toliko bolj pritegnila, ker smo v proces akreditacije aktivno vključeni kot član srednjega 

managementa bolnišnice. Srednji management ima ključno vlogo pri uvajanju sprememb, saj 

predstavlja vez med zaposlenimi in vodstvom bolnišnice, skrbi za organizacijo dela 

podrejenih in stalno nadziranje kakovosti dela. V času izvajanja aktivnosti, ki so povezane z 

akreditacijo, so se nam večkrat pojavila vprašanja, kako zaposleni zaznavajo spremembe 

procesov dela. Najbolj nas je zanimalo, ali pri tem vidijo koristi tudi zase, ne samo za 

bolnišnico oziroma paciente. Prav pri tej spremembi miselnosti se je moral aktivno vključiti 

srednji management, ki je v stalnem stiku s podrejenimi in tako najprej zazna kakršnekoli 

spremembe pri zaposlenih. Zavedali smo se, da vse te spremembe vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih, namen raziskave pa je bil ugotoviti, kakšen je ta vpliv. V raziskavo smo vključili 

zaposlene na vseh področjih v bolnišnici, saj nas je zanimalo, kako akreditacijo dojemajo tudi 

nezdravstveni delavci, ne samo zaposleni v zdravstveni dejavnosti. 

Glavni sklep raziskave je, da je akreditacija bolnišnice pozitivno vplivala na zadovoljstvo 

zaposlenih. V času pred raziskavo smo imeli pomisleke, da spremembe v procesu dela, ki se 

spreminjajo s procesom akreditacije, na zaposlene vplivajo negativno. Posledično smo 

pričakovali nižjo stopnjo zadovoljstva. Po zaključku raziskave pa sklepamo, da so zaposleni 

vseeno zaznali tiste poglavitne prednosti akreditacije. Razumljivo je tudi, da akreditacija 

zaposlenim ni prinesla samo pozitivnih sprememb. Najtežje je bilo spremeniti miselnost, saj 

so nekateri posamezniki pogosto prepričani, da sprememb ne potrebujejo oziroma da ni treba 

spreminjati tistega, kar je dobro. Akreditacija je povezala tudi delovanje zdravstvenih in 

nezdravstvenih služb, saj je bilo zaradi določenih izboljšav treba vključiti oziroma izboljšati 

sodelovanje zdravstvenih in nezdravstvenih strokovnjakov. 

Naslednji pomemben sklep raziskave je, da je proaktivno delovanje zaposlenih pozitivno 

povezano z zadovoljstvom zaposlenih. Proces akreditacije je aktiviral delovanje posameznih 

delovnih skupin na nivoju bolnišnice. Poleg osnovnih delovnih zadolžitev so posamezniki 

vključeni v delovanje različnih delovnih skupin, aktivno sodelujejo pri pripravi in revidiranju 

internih strokovnih standardov, pripravi delovnih navodil ter drugih dokumentov, ki so 

potrebni za izvajanje procesa dela po kriterijih zahtevanih standardov akreditacije. Učinkovito 

delovanje delovnih skupin zahteva proaktivni pristop zaposlenih. Proaktivnost zaposlenih se 

kaže kot prizadevanje za stalno izboljševanje procesov, samoiniciativnost zaposlenih, 

usmerjenost k izboljšavam, vztrajnost, načrtovanje s predvidevanjem rezultatov ter 

pripravljenost na zahtevnejše naloge od pričakovanih. Naloga managementa je, da prepozna 

nadpovprečno sposobne posameznike, ki lahko kot vodje delovnih skupin še bolj povečajo 

proaktivnost zaposlenih. 
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Sklep raziskave je tudi, da se je pokazala pričakovana razlika v zadovoljstvu zaposlenih med 

zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci. Pri zdravstvenih delavcih je moč zaznati nekoliko 

višji nivo zadovoljstva kot pri nezdravstvenih. Zavedamo se, da je primarna dejavnost 

bolnišnice zdravstvena dejavnost, zato je tudi delež zaposlenih v zdravstvenem sektorju toliko 

večji. Tudi pri aktivnostih akreditacije bolnišnice je zdravstveni del zaposlenih bistveno bolj 

vključen v sam proces kot nezdravstveni. Poudariti pa moramo, da proces presojanja 

kakovosti poteka tudi na nezdravstvenih področjih, za katere je v celoti odgovoren 

nezdravstveni del dejavnosti bolnišnice. Za uspešno delovanje bolnišnice je pomemben tako 

zdravstveni kot nezdravstveni del zaposlenih. Proces akreditacije je pokazal, da se 

zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti nemalokrat prepletajo in je nujno treba vzpostavljati 

učinkovite medsebojne odnose, ki so ključni za zadovoljstvo zaposlenih v humani ustanovi, 

kot je bolnišnica. 

Zaključimo lahko, da je akreditacija, kljub povečanim zahtevam glede obstoječega znanja in 

ustaljene prakse, pozitivno vplivala na zadovoljstvo zaposlenih, tako v zdravstvenem kot 

nezdravstvenem sektorju. Zaposleni so se aktivno vključili v postopek akreditacije, 

ponotranjili nova pravila in lastni prispevek pri izboljšavah dojemali kot doprinos k 

splošnemu izboljšanju kakovosti storitev na ravni celotne bolnišnice. To pa se odraža kot 

povečano zadovoljstvo zaposlenih po izvedbi postopka akreditacije. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik o analizi vpliva mednarodne akreditacije na zadovoljstvo 

zaposlenih 

Priloga 2 Soglasje za odobritev raziskave v Splošni bolnišnici Murska Sobota 

Priloga 3 Rezultati faktorske analize 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ANALIZI VPLIVA MEDNARODNE AKREDITACIJE NA 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

 

Spoštovani/a sodelavec/ka, 
 

sem Jožef Sever, zaposlen na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota in sem 
hkrati študent podiplomskega študija na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. 
Za pripravo magistrske naloge raziskujem vpliv mednarodne akreditacije na zadovoljstvo 

zaposlenih v Splošni bolnišnici Murska Sobota.  

Pred vami je vprašalnik, s katerim merimo delovno zadovoljstvo pred in po akreditacijski 
presoji bolnišnice. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Prosim vas, da ste pri ocenjevanju 

čim bolj iskreni in natančni, saj bomo le tako lahko dobili natančen opis raziskovalnega 
področja. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. Zagotavljamo vam anonimnost pri 
obdelavi podatkov.  

 

Vnaprej hvala za Vaše sodelovanje. 
 





Priloga 1 

 

I. OSNOVNI PODATKI 

Kako dolgo ste zaposleni v tej bolnišnici? 

o do 5 let o 6 do 10 let o 11 do 15 let 

o 16 do 20 let o nad 20 let 

II. DELOVNO ZADOVOLJSTVO 

Prosimo, da ocenite vaše zadovoljstvo z organizacijo pred letom 2011 in sedanje 
zadovoljstvo. Če ste zaposleni do pet let, vas prosimo, da ocenite samo sedanje 

zadovoljstvo z organizacijo. Pri vsaki trditvi označite polje, ki najbolje predstavlja stopnjo vašega 
strinjanja z zadovoljstvom, pri čemer pomeni številka: 

o sem zelo nezadovoljen (nezadostno) o sem nezadovoljen 

o nisem ne zadovoljen in ne nezadovoljen o sem zadovoljen 

o sem zelo zadovoljen (odlično) 
 

DELOVNE RAZMERE 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Čistoča in urejenost delovnega okolja           

 

          

Zagotavljanje varnosti pri delu           

 

          

Vzdrževanje delovnih sredstev           

 

          

Vzdrževanje medicinsko tehničnih pripomočkov           

 

          

Natančnost evidentiranja delovnih časov           

 

          

Natančnost evidentiranja delovnih razporedov           

 

          

Načrtovanje delovnih postopkov           

 

          

 

 SAMOSTOJNOST, SOODLOČANJE 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Svoboda in samostojnost pri delu           

 

          

Realizacija izboljšav po predlogu zaposlenih           

 

          

Soodločanje pri delu in poslovanju           

 

          

Ustvarjalnost dela           

 

          

Odgovornost in pripravljenost zaposlenih za  

svoje odločitve           

 

          

 

 ODNOSI PRI DELU 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Komunikacija med zaposlenimi           

 

          

Sodelovanje med zaposlenimi           

 

          

Zaupanje med sodelavci           

 

          

Pozitivno razmišljanje o naši delovni 
organizaciji           

 

          

 

 KARIERNI RAZVOJ 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Možnost strokovnega razvoja           

 

          

Možnost izobraževanja           

 

          

Možnosti napredovanja           

 

          

Upoštevanje posameznikovih želj pri  
izobraževanju in dodatnemu usposabljanju           
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 INFORMIRANOST, KOMUNIKACIJA 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Obveščenost o dogodkih v organizaciji           

 

          

Informiranost o tekočih poslovnih rezultatih           

 

          

Seznanjenost z odločitvami vodstva           

 

          

Seznanjenost s cilji bolnišnice           

 

          

 VARNOST ZAPOSLITVE 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Plača in druge materialne ugodnosti           

 

          

Stalnost zaposlitve           

 

          

Varnost dela           

 

          

 

 DELOVNE OBREMENITVE 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Obseg osnovnega dela           

 

          

Obseg administrativnega dela           

 

          

Zahtevnost psihičnega dela           

 

          

Zahtevnost fizičnega dela           

 

          

 

 NEPOSREDNI VODJA 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Strokovnost neposrednega vodje           

 

          

Korektnost neposrednega vodje           

 

          

Komunikacija z neposrednim vodjem           

 

          

 

 VODSTVO BOLNIŠNICE 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Jasnost politike in ciljev bolnišnice           

 

          

Izkoriščenost potenciala nadpovprečno 

sposobnih zaposlenih           

 

          

Skrb za ugled organizacije           

 

          

 

 PROAKTIVNOST ZAPOSLENIH 

pred začetkom postopka 

akreditacije (pred letom 2011) 

 

sedaj 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Aktivnosti delovnih skupin           

 

          

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje  
procesov           

 

          

Samoiniciativnost zaposlenih           

 

          

Usmerjenost k izboljšavam           

 

          

Vztrajnost za dosego želenih ciljev           

 

          

Načrtovanje s predvidevanjem rezultatov           

 

          

Pripravljenost na zahtevnejše naloge 

od pričakovanih           
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III. SPLOŠNI PODATKI 

Spol: o moški  o ženska  

 

Vaša starost:  

o do 25 let o 26 do 30 let o 31 do 35 let 

o 36 do 40 let o 41 do 45 let o 46 do 50 let 

o 51 do 55 let o nad 55 let 

 

Delovna doba:  

o do 5 let o 6 do 10 let o 11 do 15 let 

o 16 do 20 let o 21 do 25 let o 26 do 30 let 

o 31 do 35 let o nad 3 5 let 

 

Izobrazba: obkrožite samo najvišjo dokončano stopnjo izobrazbe: 

o osnovnošolska  

o poklicna 

o srednješolska 

o višješolska 

o visoka strokovna, ali visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st.) 

o univerzitetna,specializacija ali strokovni magisterij (2. bol. st.) 

o magisterij znanosti ali doktorat znanosti ali doktorat znanosti (3. bol. st.) 

 

Zdravstveni delavec: o da o ne 
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REZULTATI FAKTORSKE ANALIZE 

Delovne razmere − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,886 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 976,713 

št. stopinj prostosti 21 

p 0,000 

 

Delovne razmere – komunalitete 

 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Čistoča in urejenost delovnega okolja - po 1 0,632 

Zagotavljanje varnosti pri delu - po 1 0,668 

Vzdrževanje delovnih sredstev - po 1 0,726 

Vzdrževanje medicinsko tehničnih pripomočkov - po 1 0,703 

Natančnost evidentiranja delovnih časov - po 1 0,649 

Natančnost evidentiranja delovnih razporedov - po 1 0,679 

Načrtovanje delovnih postopkov - po 1 0,6 

 

Delovne razmere – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 4,656 66,521 66,521 4,656 66,521 66,521 

2 0,722 10,321 76,842       

3 0,519 7,407 84,249       

4 0,378 5,393 89,642       

5 0,278 3,973 93,615       

6 0,24 3,421 97,036       

7 0,207 2,964 100       

 

Delovne razmere – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Čistoča in urejenost delovnega okolja - po 0,795 

Zagotavljanje varnosti pri delu - po 0,817 

Vzdrževanje delovnih sredstev - po 0,852 

Vzdrževanje medicinsko tehničnih pripomočkov - po 0,839 

Natančnost evidentiranja delovnih časov - po 0,805 

Natančnost evidentiranja delovnih razporedov - po 0,824 

Načrtovanje delovnih postopkov - po 0,774 
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Samostojnost, soodločanje − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,883 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 690,101 

št. stopinj prostosti 10 

p 0 

 

Samostojnost, soodločanje − komunalitete 

 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Svoboda in samostojnost pri delu- po 1 0,75 

Realizacija izboljšav po predlogu zaposlenih- po 1 0,757 

Soodločanje pri delu in poslovanju- po 1 0,755 

Ustvarjalnost dela- po 1 0,766 

Odgovornost in pripravljenost zaposlenih za- po 1 0,716 

 

Samostojnost, soodločanje – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 3,744 74,883 74,883 3,744 74,883 74,883 

2 0,417 8,35 83,233       

3 0,335 6,707 89,94       

4 0,261 5,217 95,157       

5 0,242 4,843 100       

 

Samostojnost, soodločanje – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Svoboda in samostojnost pri delu- po 0,866 

Realizacija izboljšav po predlogu zaposlenih- po 0,87 

Soodločanje pri delu in poslovanju- po 0,869 

Ustvarjalnost dela- po 0,875 

Odgovornost in pripravljenost zaposlenih za- po 0,846 

 

Odnosi pri delu − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,848 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 612,4 

št. stopinj prostosti 6 

p 0 
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Odnosi pri delu − komunalitete 

 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Komunikacija med zaposlenimi- po 1 0,816 

Sodelovanje med zaposlenimi- po 1 0,849 

Zaupanje med sodelavci- po 1 0,789 

Pozitivno razmišljanje o naši delovni organizaciji - po 1 0,741 

 

Odnosi pri delu – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 3,196 79,891 79,891 3,196 79,891 79,891 

2 0,339 8,467 88,357       

3 0,28 6,997 95,355       

4 0,186 4,645 100       

 

Odnosi pri delu – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Komunikacija med zaposlenimi - po 0,903 

Sodelovanje med zaposlenimi - po 0,922 

Zaupanje med sodelavci - po 0,888 

Pozitivno razmišljanje o naši delovni organizaciji - po 0,861 

 

Karierni razvoj − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,815 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 663,426 

št. stopinj prostosti 6 

p 0,000 

 

Karierni razvoj − komunalitete 

 

Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Možnost strokovnega razvoja- po 1 0,827 

Možnost izobraževanja- po 1 0,859 

Možnosti napredovanja- po 1 0,665 

Upoštevanje posameznikovih želj pri izobraževanju in dodatnemu 
usposabljanju- po 1 0,844 
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Karierni razvoj – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 3,195 79,863 79,863 3,195 79,863 79,863 

2 0,445 11,135 90,998       

3 0,222 5,545 96,543       

4 0,138 3,457 100       

 

Karierni razvoj – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Možnost strokovnega razvoja - po 0,909 

Možnost izobraževanja - po 0,927 

Možnosti napredovanja - po 0,815 

Upoštevanje posameznikovih želj pri izobraževanju in dodatnemu usposabljanju - po 0,919 

 

Informiranost, komunikacija − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,85 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 713,159 

št. stopinj prostosti 6 

p 0,000 

 

Informiranost, komunikacija − komunalitete 

 

Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Obveščenost o dogodkih v organizaciji - po 1 0,807 

Informiranost o tekočih poslovnih rezultatih - po 1 0,85 

Seznanjenost z odločitvami vodstva - po 1 0,863 

Seznanjenost s cilji bolnišnice - po 1 0,798 

 

Informiranost, komunikacija – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 3,318 82,956 82,956 3,318 82,956 82,956 

2 0,304 7,588 90,544       

3 0,209 5,234 95,778       

4 0,169 4,222 100       
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Informiranost, komunikacija – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Obveščenost o dogodkih v organizaciji - po 0,899 

Informiranost o tekočih poslovnih rezultatih - po 0,922 

Seznanjenost z odločitvami vodstva - po 0,929 

Seznanjenost s cilji bolnišnice - po 0,893 

 

Varnost zaposlitve − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,716 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 240,198 

št. stopinj prostosti 3 

p 0 

 

Varnost zaposlitve − komunalitete 

 

Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Plača in druge materialne ugodnosti - po 1 0,716 

Stalnost zaposlitve - po 1 0,736 

Varnost dela - po 1 0,78 

 

Varnost zaposlitve – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 2,232 74,398 74,398 2,232 74,398 74,398 

2 0,432 14,393 88,791       

3 0,336 11,209 100       

 

Varnost zaposlitve – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Plača in druge materialne ugodnosti - po 0,846 

Stalnost zaposlitve - po 0,858 

Varnost dela - po 0,883 

 

Delovne obremenitve − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,824 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 653,566 

št. stopinj prostosti 6 

p 0,000 
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Delovne obremenitve − komunalitete 

 

Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Obseg osnovnega dela - po 1 0,824 

Obseg administrativnega dela - po 1 0,795 

Zahtevnost psihičnega dela - po 1 0,859 

Zahtevnost fizičnega dela - po 1 0,757 

 

Delovne obremenitve – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 3,234 80,862 80,862 3,234 80,862 80,862 

2 0,364 9,11 89,971       

3 0,23 5,754 95,725       

4 0,171 4,275 100       

 

Delovne obremenitve – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Obseg osnovnega dela - po 0,908 

Obseg administrativnega dela - po 0,892 

Zahtevnost psihičnega dela - po 0,927 

Zahtevnost fizičnega dela - po 0,87 

 

Neposredni vodja − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,764 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 552,028 

št. stopinj prostosti 3 

p 0,000 

 

Neposredni vodja − komunalitete 

 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Strokovnost neposrednega vodje - po 1 0,893 

Korektnost neposrednega vodje - po 1 0,902 

Komunikacija z neposrednim vodjem - po 1 0,866 
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Neposredni vodja – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 2,661 88,697 88,697 2,661 88,697 88,697 

2 0,199 6,643 95,34       

3 0,14 4,66 100       

 

Neposredni vodja – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Strokovnost neposrednega vodje - po 0,945 

Korektnost neposrednega vodje - po 0,95 

Komunikacija z neposrednim vodjem - po 0,931 

 

Vodstvo bolnišnice − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,75 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 380,588 

št. stopinj prostosti 3 

p 0,000 

 

Vodstvo bolnišnice - komunalitete 

 

Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Jasnost politike in ciljev bolnišnice - po 1 0,817 

Izkoriščenost potenciala nadpovprečno sposobnih zaposlenih – po 1 0,822 

Skrb za ugled organizacije - po 1 0,842 

 

Vodstvo bolnišnice – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 2,48 82,681 82,681 2,48 82,681 82,681 

2 0,281 9,351 92,032       

3 0,239 7,968 100       

 

Vodstvo bolnišnice – komponentne uteži 

  
Komponenta 

1 

Jasnost politike in ciljev bolnišnice - po 0,904 

Izkoriščenost potenciala nadpovprečno sposobnih zaposlenih - po 0,907 

Skrb za ugled organizacije - po 0,918 
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Proaktivnost zaposlenih − KMO in Bartlettov preizkus sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,918 

Bartlettov preizkus sferičnosti 

hi-kvadrat 1240,215 

št. stopinj 

prostosti 21 

p 0,000 

 

Proaktivnost zaposlenih − komunalitete 

 

Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Aktivnosti delovnih skupin - po 1 0,676 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje procesov - 

po 1 0,765 

Samoiniciativnost zaposlenih - po 1 0,721 

Usmerjenost k izboljšavam - po 1 0,716 

Vztrajnost za dosego želenih ciljev - po 1 0,815 

Načrtovanje s predvidevanjem rezultatov - po 1 0,742 

Pripravljenost na zahtevnejše naloge od pričakovanih - po 1 0,763 

 

Proaktivnost zaposlenih – delež pojasnjene variance 

Komponenta 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 5,198 74,261 74,261 5,198 74,261 74,261 

2 0,49 6,993 81,255       

3 0,356 5,083 86,338       

4 0,313 4,473 90,811       

5 0,268 3,824 94,635       

6 0,211 3,014 97,649       

7 0,165 2,351 100       

 

Proaktivnost zaposlenih – komponentne uteži 

  
Komponenta 

1 

Aktivnosti delovnih skupin - po 0,822 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje procesov - po 0,875 

Samoiniciativnost zaposlenih - po 0,849 

Usmerjenost k izboljšavam - po 0,846 

Vztrajnost za dosego želenih ciljev - po 0,903 

Načrtovanje s predvidevanjem rezultatov - po 0,861 

Pripravljenost na zahtevnejše naloge od pričakovanih - po 0,873 

 


