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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je preučiti varnostno kulturo v domovih za starejše občane v 

Goriški, Notranjsko-kraški in Obalno-kraški regiji. V ta namen smo opravili kvantitativno 

raziskavo merjenja varnostne kulture. Za pridobivanje podatkov in informacij smo uporabili 

standardizirani vprašalnik, ki je vseboval 12 sklopov in dve skupni oceni – skupaj 51 postavk. 

Odzivnost na anketo je bila 54 % od poslanih 1.322 vprašalnikov. Izmerjeni parametri kažejo, 

da imamo v proučevanih domovih za starejše občane slabo razvito kulturo varnosti. Prisotna 

je kaznovalna politika za napake – 27 %, slabo je razvita komunikacija in odprtost nadrejenih 

za predloge zaposlenih – 33 %. Problematično je število in kompetence osebja – 47 % in 

skladnost s procedurami – 51 % ter timsko delo – 55 %. Dobro je ocenjeno le splošno 

zaznavanje varnosti – 79 % in povratne informacije o napakah – 73 %. Izidi iz raziskave so 

koristni za  dvig zavedanja o varnostni kulturi in znanja o pomembnosti zagotavljanja varnosti 

in varne zdravstvene oskrbe ter za pripravo in izvedbo izboljšav v domovih za starejše 

občane. 

 

Ključne besede: anketa, management, raziskava, varnostna kultura, varnost, dom za starejše 

občane 

  

SUMMARY 

The purpose of the thesis was to examine safety culture in nursing homes for the elderly in the 

Gorizia, Inner-Karst and Coastal-Karst regions. To this end, we conducted a quantitative 

survey of measuring safety culture. In order to obtain data and information we used a 

standardized questionnaire which included 12 sets and two joint evaluations – a total of 51 

positions. The response rate to 1322 questionnaires sent out was 54 %. The measured 

parameters show that safety culture is underdeveloped in the Slovenian homes for the elderly 

under survey. There is a presence of punishment policy for mistakes (27 %); communication 

and openness of the superiors to suggestions of the employees are poorly developed (33 %); 

the number and competencies of staff (47 %), compliance with the procedures (51 %) as well 

as teamwork (55 %) are problematic; only general perception of safety (79 %) and feedback 

on mistakes (73 %) are well rated. The outcome of the survey is useful in terms of raising  

awareness about safety culture and knowledge about the importance of ensuring safety and 

safe healthcare, and in terms of preparing and implementing improvements in homes for the 

elderly. 

 

Key words: Survey, Management, Research, Safety Culture, Safety, Home for the Elderly  
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 »Ljudje se motimo.  

Da napake skrivamo, je nedopustno.  

Da se iz napak nič ne naučimo, je neopravičljivo.« 

 
                   (Liam Donaldson, predsednik Svetovne zveze za varnost pacientov) 
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1  UVOD  

Pojem varnosti v zdravstvu je danes še vedno včasih razumljen kot odgovornost posameznega 

zdravstvenega delavca, ki mora biti pri opravljanju nalog bolj pozoren, da ne bi naredil 

napake. Z razvojem zdravstvenih sistemov je varnost pacientov, tako kot kakovost v 

zdravstvu, postopoma postala samostojna disciplina (World Health Organization 2009).  

Varnost pacientov je bila desetletja zanemarjena znanost in praksa. Med t. i. dejavnostmi 

visoko tveganih panog velja zdravstvo za najslabše obvladovan sistem. Tu se je zelo pozno 

pričelo priznavati pomen sistemskih dejavnikov na neželene dogodke (kar je osnova). Ko 

skušamo razumeti določene zakonitosti ali način delovanja sistemov v visoko tveganih 

panogah, se velikokrat zgledujemo pri letalstvu, jedrski in kemijski tehnologiji. Čeprav je 

zdravstvo veliko bolj kompleksno kot na primer letalstvo, je med vsemi temi sistemi skupna 

človeška komponenta. V zdravstvu, kjer dela veliko zelo visoko izobraženih strokovnjakov, 

se je ustvaril mit o perfektnosti zdravstvenih poklicev, posebno zdravnikov in medicinskih 

sester. Vse napake in incidenti so družbeno nesprejemljivi. Ko pride do napake, se mit o 

perfektnosti še poglobi, še naprej smo perfektni, le »gnilo jabolko« moramo vzeti iz 

zabojnika, pa bo šlo kot doslej. Ta mit je prisoten med ljudmi, pacienti in mediji. Podpira ga 

zakonodaja in, kar je morda še huje, tudi stanovske organizacije, ki so kot nekakšna država v 

državi. Ustvarjajo in poglabljajo kulturo strahu, kar vodi do prikrivanja napak in se zato 90 do 

95 % napak sploh ne sporoča. Napake se posledično smatrajo kot »kolateralna škoda« za 

pacienta in se skrivajo tako, da se jih pripiše komplikacijam bolezni in ne škodi za zdravje, ki 

je nastala zaradi napake. Ker se tveganja zakrijejo, se ne moremo ničesar naučiti in priložnost 

za popravo sistemskih vzrokov za napako je za vedno izgubljena. Izvaja se tudi vedno več 

»defenzivne« medicine, katere namen je zaščititi izvajalca pred možnimi tožbami. Tako se 

razsipavajo finančni, materialni in človeški viri in dela škoda pacientom, ker virov po 

nepotrebnem zmanjkuje (Robida 2010).  Ali kot je zapisal Petelin (2012), »se letalske nesreče 

ne dogajajo posameznikom, ampak organizacijam«, in to velja tudi za zdravstvo, čeprav se v 

praksi obnašamo ravno obratno. Varnost dejansko pomeni zmanjšanje tveganja za nepotrebno 

škodo do sprejemljivega minimuma. Sprejemljiv minimum se nanaša na skupne predstave 

trenutnega znanja, razpoložljivih virov in na kontekst, v katerem je bila dana oskrba s 

tehtanjem tveganja z nezdravljenjem ali drugačnim zdravljenjem (World Health Organization 

2009).  

Osnovno načelo zdravstvene obravnave je – ne škoditi. Evolucija medicine in nova spoznanja 

iz velikih organizacijskih nesreč so spodbudila razvoj varnosti tudi v zdravstvu.  Ideja o tem, 

da naj pacientu pri izvajanju zdravstvene oskrbe ne bi škodovali, je povsem razumljiva in 

splošno sprejeta. A potrebna so bila desetletja, da se je na področju varnosti pacientov zavzelo 

vidno mesto naporov Svetovne zdravstvene organizacije in nekaterih držav za njeno 

izboljšanje (Robida 2010). 

Zdravstvo je kompleksen organizacijski sistem, ki zaposlenim nudi različne delovne pogoje, 

ki so mimogrede vzrok napak – sistemskih napak. Kompleksnost je lastnost, ki lahko 
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negativno vpliva na varnost. Nekateri to imenujejo sindrom ranljive organizacije (ang. 

vulnerable system syndrom) (Kersnik 2002).   

Lastnosti kompleksnih sistemov, ki negativno vplivajo na varnost, so (West 2000): 

- okolje, kjer zdravstvena ustanova deluje (ekonomski pritiski okolja in zahteve družbe), 

- organizacijska struktura (kompleksnost organizacije, način delitve dela, stopnja 

centralizacije odločanja), 

- procesi v organizaciji (neformalna organizacijska struktura, kdo ima v organizaciji moč, 

usposabljanje zaposlenih), 

- način izvajanja nalog (napetosti med stanovi, velika razpršenost odločanja, medicinska 

tehnologija, usposobljenost zaposlenih), 

- nadomeščanje pravih ciljev z uspešnostjo poslovanja. 

Do sistemskih napak prihaja zaradi sistemsko vgrajenih nepravilnosti in sistemsko sproženih 

napak in niso nujno posledica človeškega ravnanja.  

Med pogoste vzročne faktorje v sistemu zdravstva lahko štejemo (Kersnik 2002): 

- delitev dela (zaradi kompleksnosti obravnave so v zdravstveno oskrbo vključeni številni 

strokovnjaki, ki opravijo vsak svoj delček storitev. Težava pri tem je komunikacija, ki 

pogosto ne teče, kot bi morala. Lahko je neučinkovita koordinacija med izvajalci, slabo 

sodelovanje – posebno med strokami, različnimi profili, med oddelki, strukturne skrivnosti 

itd.), 

- stanovske ovire sporazumevanja (omejena komunikacija in sodelovanje med različnimi 

profili v organizaciji), 

- razpršenost odločanja in odgovornosti (fragmentirana zdravstvena oskrba in odsotnost 

kliničnih poti), 

- nadomestni cilji (poslovni cilji pred osnovnim poslanstvom, premalo zaposlenih na 

določenih delovnih mestih, preobremenjenost, izgorelost večine v zdravstvu), 

- ranljiva organizacija (označujejo jo trije med seboj povezani elementi: pripisovanje krivde 

posamezniku, zanikanje slabosti, ki povzročajo sistemske napake, in zaslepljeno 

prizadevanje za izpolnjevanje nebistvenih ciljev, tj. delovnih in finančnih planov), 

- pripisovanje krivde posamezniku (k temu prispevajo štirje psihološki dejavniki: zmotno 

povezovanje napačnih človeških dejanj s človeškimi lastnostmi, iluzija svobodnega 

odločanja, teorija pravičnega sveta, pristranost modrosti po dejanju) (Kersnik 2002). 

Ko govorimo o varnosti, govorimo o vrednotah. Kakorkoli, če želimo zagotavljati dovolj 

učinkovito stopnjo varnosti, potrebujemo sistemski pristop, usposobljene zaposlene, ustrezno 

razvito varnostno kulturo in dober management zdravstvenih ustanov, kjer je varnost 

pacientov med glavnimi strateškimi usmeritvami (Kramar 2010).  

Na varnost pacientov (stanovalcev) vpliva mnogo dejavnikov (Svet Evrope 2006):  



 

3 

 

- dovolj virov,  

- zadovoljivo financiranje,  

- zadostno število dobro usposobljenega osebja,  

- primerna infrastruktura,  

- uporaba visoko kakovostnega materiala ter tehnične opreme in zdravil,  

- uveljavitev standardnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov (klinične smernice), 

- jasna opredelitev nalog in odgovornosti,  

- primerna in neovirana povezava procesov,  

- informacijski sistem,  

- dokumentacija in dobra komunikacija med zdravstvenim osebjem, timi in pacienti 

(stanovalci),  

- ustvarjanje primernih delovnih razmer in delovnega vzdušja s pomočjo dobre organizacije 

dela,  

- zmanjševanje stresa in napetosti,  

- ustvarjanje dobrih in varnih socialnih in zdravstvenih pogojev za zdravstvene delavce.  

Povečana motivacija zmanjšuje vlogo »človeških dejavnikov« pri varnostnih zapletih. 

Ustvarjanje primernih delovnih razmer in delovnega vzdušja vključuje preprečevanje porekla 

vzrokov neželenih in možno neželenih dogodkov (Svet Evrope 2006).  

Človeške napake lahko nastanejo kot dejanje storitve ali opustitve (Robida 2012). Različne 

vrste napak imajo v organizaciji različno osnovo, mehanizme, pojavljajo se v različnih delih 

organizacije in zahtevajo različne metode za njihovo odkrivanje in preprečevanje. Ko 

govorimo o »človeškem dejavniku«, lahko govorimo o napakah – skritih in aktivnih napakah. 

Aktivne napake se dogajajo zaposlenim v »prvi bojni liniji«, to je vsem, ki delajo neposredno 

s pacienti (stanovalci). Skrite ali latentne (speče) napake pa nastajajo v organizacijskih in 

vodstvenih sferah, njihov učinek je dolgo časa speč, skrit in običajno potrebuje nek določen 

čas ali inkubacijsko dobo, da negativno vpliva na trenutno situacijo.  Latentni, skriti pogoji so 

običajno prisotni že veliko časa pred nastankom napake in se jih le stežka prepozna ali 

predčasno odkrije (Reason 1995).  

Človeške napake so neizogibne, saj ljudje delamo napake ne glede na izkušnje, inteligentnost, 

motivacijo in pozornost. Sprejmimo dejstvo o človekovi zmotljivosti in se osredotočimo na 

spremembo in preoblikovanje sistema zdravstvene oskrbe, ki bo sprejel pacienta kot partnerja 

in njegovo pravico do varne zdravstvene oskrbe kot svojo veliko obvezo. Gradimo kulturo 

varnosti in prenehajmo s kulturo obtoževanja. Predsednik svetovne zveze za varnost 

pacientov Donaldson navaja (Tušar 2010): »Ljudje se motimo. Da napake skrivamo, je 

nedopustno. Da se iz napak nič ne naučimo, je neopravičljivo.«  Ob vseh teh ugotovitvah in 

navedbah pa ne moremo mimo tega, kar je zapisal slovenski avtor na področju varnosti v 

zdravstvu Robida (2011): »Ključ za izboljševanje varnosti pacientov in naše lastne je v naših 

rokah in ni res, da je morda zelo malo narobe.«  
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»Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo priznavajo in 

spoštujejo v Evropski uniji vse njene institucije in državljani Evrope: v skladu s tem imajo 

pacienti pravico pričakovati, da bo ves trud vložen v zagotovitev njihove varnosti kot 

uporabnika vseh zdravstvenih storitev.« (Evropska komisija za varnost pacientov 2005) 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je postala varnost in kakovost zdravstvene obravnave 

osnovna zahteva. Varnost naj bi se uveljavila kot osnovno načelo vseh zdravstvenih sistemov, 

na vseh ravneh organiziranosti v zdravstvu in za vse strokovnjake v zdravstvu. Varnost naj bi 

bila prednostna naloga vodstva oz. managerjev (Svet Evrope 2006).  

Priporočilo EU (Svet Evrope 2006) daje poseben poudarek: 

- učenju iz izkušenj po nastalih varnostnih zapletih,  

- oblikovanju jasne politike za varnost pacientov,  

- oblikovanju kazalnikov varnosti. 

Skladno s temi poudarki se spreminja odnos do varnosti. Uvajajo se številni pristopi in dobre 

prakse iz zdravstva in drugih družbenih okolij z visokim tveganjem za zagotavljanje varne 

zdravstvene oskrbe.  

O pomembnosti in aktualnosti varne zdravstvene obravnave govorijo številni veljavni 

dokumenti kot npr.: Resolucija WHO (World Health Organization; Svetovne zdravstvene 

organizacije) iz leta 1955/štev. 18, v kateri so v Svetovni zdravstveni organizaciji prepoznali 

nujnost ukrepanja za izboljšanje varnosti pacientov, Priporočilo EU Rec (Svet Evrope 2006) 

Odbora ministrov državam članicam o ravnanju z varnostjo pacientov in preprečevanju 

neželenih dogodkov v zdravstvu, sprejeta Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v 

zdravstvu (2010–2015), Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 

»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«, Luksemburška deklaracija o 

varnosti pacientov itd. 

V letu 2011 je v Republiki Sloveniji delovalo 95 domov za starejše občane (v nadaljevanju 

DSO), državnih in zasebnih, vključno s posebnimi zavodi, kjer se starejšim osebam 

(starostnik – oseba, starejša od 65 let) zagotavlja socialno varstvo ter vse osnovne zdravstvene 

storitve (storitve primarnega nivoja zdravstvenega varstva), zdravstvena nega, rehabilitacija in 

oskrba (Skupnost socialnih zavodov 2012). Novejši DSO prevzemajo vlogo pravih 

negovalnih bolnišnic. Zvišuje se stopnja zahtevnosti zdravstvene nege, povečuje se potreba po 

specifičnih znanjih, povečuje se odgovornost medicinskih sester in vodstev domov. Obenem 

se povečujejo tudi zahteve in pričakovanja stanovalcev in njihovih svojcev.  

Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neželenih dogodkov (incident), 

ki ne nastanejo zaradi same bolezni, ampak kot posledica procesa zdravljenja, kar lahko 

pripelje do smrti, hudih okvar, zapletov in bolnikovega trpljenja. Zato naj bi bila načrtovana 

tako, da pri njenem izvajanju preprečujemo napake in neželene dogodke ter tako 
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zagotavljamo odpravo hudih napak in povečamo delovanje skladno z varnostnimi postopki 

(Evropska komisija za varnost pacientov 2005).  

Odkritje, da smo storili napako pri zdravstveni obravnavi ali oskrbi stanovalca, je za vsakega 

od nas stresno. Zaskrbljenost je zelo različna in je predvsem odvisna od posledic napake za 

stanovalca. Običajna takojšnja reakcija po storjeni napaki je razmišljanje, kako napako 

opravičiti in zmanjšati odgovornost zanjo oziroma kako jo prikriti. Čutimo nelagodje pred 

seboj, stanovalcem in njegovimi svojci ter kolegi. Opisana občutja spodbuja tudi tradicionalno 

uveljavljeno stanovsko vrednotenje dela, ki je prežeto z izhodiščem, da dobri zdravstveni 

sodelavci ne delajo napak pri delu. Še vedno poskušamo prepoznavati krivca za napako in ga 

»vzgojno« kaznovati, kar naj bi ostale zdravstvene delavce naredilo skrbnejše pri 

obravnavanju stanovalcev in s tem posredno zmanjšalo pogostnost napak (Remškar  2010).  

To ne pomeni, da posameznik ni odgovoren za svoja dejanja, vendar ni odgovoren za 

nepopolne poslovno-organizacijske sisteme, v katerih sodeluje. Ker se tveganja zakrijejo, se 

ne moremo ničesar naučiti in priložnost za popravo sistemskih vzrokov za napako je za vedno 

izgubljena (Robida  2010). Potrebujemo bolj sistemsko razmišljanje, ki nam je tuje, kajti 

izobrazili smo se in se navzeli kulture, kjer menimo, da smo osebno odgovorni za popolnost 

svojega vsakdanjega dela (Robida  2010).  

Zgraditi je potrebno pravično kulturo, s katero spodbujamo prostovoljno poročanje o napakah, 

razkritje napak znotraj organizacije z namenom učenja in opravičilo tistim, ki so zaradi 

napake utrpeli škodo. Potrebno je vzpostaviti kulturo učenja, kjer smo se voljni učiti iz 

preteklih dogodkov. S pomočjo sistema poročanja o napakah vpeljujemo izboljšave, ki se 

nanašajo npr. ne samo na eno osebo, ampak na celoten zdravstveni tim, oddelek ali celotno 

zdravstveno/socialno ustanovo in celotno zdravstveno dejavnost (Robida 2010). Ne smemo se 

zadovoljiti samo z odpravljanjem tistih odklonov, ki jih osebje sporoča, ampak moramo 

zdravstveno prakso izmeriti s pomočjo presoje lastne zdravstvene prakse (Robida 2009). 

Kultura varnosti v domovih za starejše občane v Republiki Sloveniji po naših informacijah še 

ni bila raziskovana. Skladno z navedbami v tuji literaturi pričakujemo, da bodo tudi pri nas 

izidi izmerjene varnostne kulture v primerjavi z varnostno kulturo v bolnišnicah nižji. Ker 

običajno vodstvo pozitivneje zaznava varnostno kulturo (Rose et al. 2006), kot jo zaznavajo 

ostali zaposleni, bodo zanimive tudi primerjave med zaznavanjem varnostne kulture med 

vodstvom in ostalimi zaposlenimi sodelavci. 

1.1 Namen in cilji magistrske naloge  

Namen magistrske naloge je izmeriti zaznavanje kulture varnosti zaposlenih v DSO Goriške, 

Obalno-kraške in Notranjsko-kraške regije, raziskati dejavnike zaznavanja varnostne kulture z 

vidika vršnih managerjev (vodstvenih struktur) in zaposlenih sodelavcev ter glede na 

ugotovitve pripraviti priporočila za izboljšave stanja. 
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Cilji magistrske naloge: 

- Pregledati domačo in tujo strokovno literaturo s področja managementa, kulture 

organizacije in varnostne kulture. 

- Opraviti empirično raziskavo o zaznavanju varnostne kulture v DSO Goriške, Obalno-

kraške in Notranjsko-kraške regije ter pripraviti predloge za izboljšanje varnostne kulture 

v DSO.  

Teoretični del naloge bo izveden s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov s 

poudarkom na opredelitvi številnih pojmov, ki se pojavljajo v terminologiji v povezavi z 

varnostno kulturo, in poudarkom na že opravljenih raziskavah.  

 

Empirični del se bo nanašal na preučevanje varnostne kulture v DSO. Analiza z anketo 

pridobljenih podatkov in informacij bo narejena s pomočjo osnovnih statističnih metod, 

dopolnila bo teoretična spoznanja iz literature in pripravila izhodišča za nadaljnja proučevanja 

(meritve) varnostne kulture v DSO v slovenskem prostoru. 

1.2 Raziskovalne hipoteze 

V magistrskem delu bomo preverjali dve hipotezi: 

H1: Zaznavanje stopnje varnosti je statistično višje pri managerjih kot med ostalimi 

zaposlenimi sodelavci. 

Predpostavljamo, da je skladno z navedbami v tuji literaturi tudi pri nas zaznavanje varnostne 

kulture med vodstvom oz. vršnim  managementom višje od vseh ostalih zaposlenih (Rose et 

al. 2006). Njihov zorni kot in seznanjanje z vsakdanjimi operativnimi problemi je drugačno. 

Dobri vodje vpeljujejo spremembe za izboljševanje stopnje varnosti in predvidevajo, da jih 

vsi upoštevajo vsakodnevno pri svojem delu. Zaznavanje »realnosti« je velikokrat precej 

drugačno kot med ostalimi zaposlenimi v dejanskem delovnemu vsakdanu. Običajno je veliko 

pozitivnejše, včasih tudi nerealno. 

H2: V zasebnih DSO imajo statistično bolje razvito kulturo varnosti kot v državnih 

domovih.  

Predpostavljamo, da je interes zasebnikov imeti urejeno in varno delovno okolje. To pa 

zajema natančne norme in pravila, dobro urejene delovne procese, natančno določene 

kompetence zaposlenih ter dobro razvito komunikacijo na vseh ravneh organiziranosti. 

Skupno pomeni dobro razvito organizacijsko in varnostno kulturo. Menim, da je lastnikom 

pomembno, da se učinkovitost navodil, delovnih procesov in izidov meri in izboljšuje. Več 

naj bi bilo inovativnosti in večja je stopnja fleksibilnosti in sodelovanja z notranjimi in 
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zunanjimi uporabniki. Večja notranja urejenost je posledica razvitejše organizacijske in 

varnostne kulture in pripadnosti zaposlenih.   

1.3 Uporabljene metode – potek in metodologija raziskave 

Raziskava je bila po svoji naravi kvantitativna. Novembra 2004 je ameriška agencija za 

raziskave in kakovost v zdravstveni oskrbi (AHRQ) (Sorra in Nieva 2004) objavila vprašalnik 

za merjenje varnostne kulture v bolnišnicah. Po velikem pozitivnem odzivu na bolnišničnem 

področju je agencija razvila podoben vprašalnik, prirejen za domove starejših občanov, ki 

sprašuje zaposlene za njihovo mnenje glede varnosti v njihovih DSO. Pilotno je bil testiran 

leta 2008. Vprašalnik je psihometrično testiran in dan prosto v uporabo. 

Vprašalnik smo prevedli v slovenski jezik in ga kot prvi uporabili v slovenskem prostoru. 

Zaradi velikega števila DSO v RS smo se omejili na »svojo« regijo, ki zajema 23 DSO. V 

raziskavi je sodelovalo 21 DSO (DSO Idrija in DSO Spodnja Idrija sta bila združena v eno 

enoto) oz. 1.686 zaposlenih sodelavcev.  

Za potrebe magistrske naloge je bila uporabljena kvantitativna metodologija raziskovanja – 

neeksperimentalno kvantitativno raziskovanje. Kot metoda zbiranja podatkov je bil 

uporabljen vprašalnik. Vprašalnik je bil testiran (ima opravljene vse psihometrične analize) in 

je dan prosto v uporabo. 

Varnostna kultura je bila v 21 DSO merjena s pomočjo 14 parametrov (timsko delo, 

kadrovska  zasedenost, skladnost s postopki, usposabljanje in spretnosti, nekaznovalni odziv 

na napake, predaja službe, informacij o stanovalcih med turnusi, povratne informacije in 

sporočila o dogodkih, odprta komunikacija, pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje 

varnosti stanovalcev, celokupno zaznavanje varnosti, podpora vrhnjega managerja ali vodstva 

za varnost stanovalcev, učeča se organizacija, priporočilo za nastanitev v DSO, ocena stopnje 

varnosti). Na osnovi izmerjenih parametrov varnostne kulture bomo primerjali ocene med 

posameznimi faktorji in dejavniki in skušali preveriti hipotezi. Raziskava ima uporabno 

vrednost, ker ponuja dobro izhodiščno stanje razvitosti varnostne kulture na področju DSO, 

kjer do sedaj še ni bila izmerjena. Prav tako pa bodo imele pripravljene sistemske smernice 

uporabno vrednost za vpeljavo sprememb in izboljšav na področju DSO. 

1.4 Struktura dela 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh vsebinskih sklopov: iz teoretičnega in empiričnega 

dela. V prvem, teoretičnem sklopu, je opredeljena varnost skozi različne vidike. Za lažje 

razumevanje področja zagotavljanja varnosti v zdravstvu je v tem delu naloge predstavljen 

sistemski pogled na varnost, kronološki razvoj konceptov varnosti in evolucija razvoja 

varnosti, organizacijska in varnostna kultura, vzroki in taksonomija organizacijskih vzrokov 
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za nastanek nesreč, vzroki za nastanek napak, vrste napak, varnost v zdravstvu, obvladovanje 

tveganj in napak in izgradnja sistema zagotavljanja varnosti. V drugem, raziskovalnem 

sklopu, pa je izmerjena varnostna kultura v 21 DSO Goriške, Notranjsko-kraške in Obalno-

kraške regije in navedene ugotovitve. 
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2 SISTEMSKI VIDIKI  VARNOSTI V ORGANIZACIJI 

V organizacijah se je razumevanje in odnos do varnosti v zadnjih tridesetih letih zelo 

spremenil. Na prvi pogled je odgovor na vprašanje »zakaj se dogajajo nesreče« zelo preprost: 

od filozofske razlage (slabe stvari se dogajajo slabim ljudem) do znanstvene utemeljitve, 

osnovane na vzročno-posledičnem mehanizmu (Reason 2000). Povod za razvoj varnostne 

kulture in znanosti o varnosti so bile številne odmevne nesreče s katastrofalnimi posledicami. 

Te so močno spremenile sam pogled na uveljavljen način dela in odnos do varnostnih 

vprašanj ter razvoj novih pristopov upravljanja s tveganji. Razmahnile so se številne raziskave 

in preiskave vzrokov in posledic teh nesreč, z namenom učenja in priprave preventivnih 

ukrepov, da se podobne katastrofe ne bi več ponovile (Mengoli in Debarberis 2007). 

2.1 Razvoj konceptov varnosti 

Če pogledamo sam razvoj konceptov varnosti, lahko vidimo, da se je pozornost preusmerila z 

izključno tehničnih napak preko človeških napak na tehnično-človeške in nazadnje na 

organizacijski vidik. Ali drugače: od človeških napak preko managementa varnosti do 

varnostne kulture.  

Tehnično obdobje – od zgodnjih 1900 do poznih 1960  

V prvi fazi, ki ga označujejo kot tehnično obdobje, kjer se je kot vzrok nesrečam pripisovalo 

zgolj tehnični vzrok (mehanske okvare, tehnične napake pri načrtovanju, gradnji in 

nezanesljivost opreme). To obdobje sta zaznamovali nesreči v italijanskem kemičnem obratu 

Saveso (posledica nepoznavanja kemičnih procesov) in v drugem bloku jedrske elektrarne 

TMI (jedrska elektrarna Otok treh milj (TM-2) v Middletonnu v Pensylvaniji, ZDA). Obe 

nesreči sta prispevali k sprejetju določenih sistemskih dokumentov: t. i. Saveso direktivo leta 

1982 s strani Evropske komisije z namenom, da se zmanjša vire nevarnosti za tehnološka 

tveganja (Kletz 2001, 103–109), in dokument za sprejetje in izvedbo ukrepov v vseh sorodnih 

jedrskih elektrarnah po svetu, na podlagi katerih se je verjetnost podobnega dogodka bistveno 

zmanjšala (Rančingaj 2010). 

Obdobje človeških dejavnikov – od zgodnjih 1970 do sredine 1990  

Druga faza je poznana kot obdobje človeških napak in omejitev kognitivnih sposobnosti 

človeka. To obdobje so zaznamovale: industrijska nesreča v indijskem mestu Bhopal leta 

1984 (največja industrijska nesreča vseh časov), nesreča raketoplana Challenger januarja 1986 

(ena najhujših nesreč v zgodovini vesoljskih poletov) in jedrska nesreča v Černobilu 1986. 

Prav ta jedrska nesreča je mejnik v zgodovini koncepta varnostne kulture, saj je bila v 

poročilu Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) »pomanjkljiva varnostna kultura« 
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organizacije glavni dejavnik za katastrofo. Tu velja omeniti še eksplozijo na oljni ploščadi 

Piper Alpha, požar na podzemni železnici King Cross leta 1987, potop trajekta Herald of Free 

Enterprise, trčenje vlaka Continental Express Flight 2574 v Meshkati leta 1997  (Cullen 1990; 

Lee in  Harrison 2000). 

Organizacijsko obdobje – od sredine 1990 do danes  

V tretji fazi oz. tretjem obdobju pogledov na varnost v organizaciji je značilen vse večji 

poudarek na varnostno kulturo v povezavi z bolj celostnimi organizacijskimi pristopi, ki ne 

delujejo izolirano, ampak so vpeti v ožje in širše družbeno okolje. Govorimo lahko o vplivu t. 

i. organizacijskih dejavnikov na splošno varnost. Tu gre za prepletanje varnostne in 

organizacijske kulture, ki poleg dovršene tehnološke podpore zagotavlja dolgoročno varno 

poslovanje, ki smo mu priča zadnjih dvajset let (Rančingaj 2010). To obdobje je septembra 

1999 zaznamovala jedrska nesreča v mestu Tokaimura na Japonskem. Nesreča je nastala kot 

posledica nepreverjenih načinov obratovanja, za katere so zaposleni morali vedeti, da so 

neprimerne. V to obdobje prištevamo še nezgodo v nuklearni elektrarni Davis-Besse v ZDA, 

nesrečo raketoplana Columbia januarja 2003 ter eksplozijo v rafineriji British Petroleum v 

Texas Cityju 2005. Raziskave, ki so bile opravljene v tem obdobju, kažejo, da je 90 % vseh 

incidentov posledica organizacijskega sistema in njegovega delovanja, kar pomeni, da so bili 

vzroki za incidente sistemsko vgrajeni in sproženi s strani organizacijskega sistema samega 

ter niso nujno posledica človeških ravnanj, ki bi bila zlonamerna ali malomarna na delovnem 

mestu (Smith  2009).  

Ko pride do zapletov na delovnem mestu, je zelo pomembno razumeti, kateri dejavniki (npr. 

človeški, tehnični ali organizacijski razlogi) so vplivali na nastanek zapleta in kako bi zaplet 

(ali podobne zaplete) lahko preprečili. Z razvijanjem razumevanja o tem, zakaj in kako lahko 

pride do zapletov, se lahko razvija uspešne metode ali vnaša spremembe v sam delovni proces 

(Coper in Phillipis 2004). Varnost naj bi obravnavali  kot  prednostno nalogo v družbenem 

sistemu zdravstvenega varstva, celo na račun »produktivnosti« ali »uspešnosti« (Svet Evrope  

2006). 

2.2 Taksonomija organizacijskih vzrokov za nastanek nesreč 

Za pojasnitev delovanja in sosledja vzrokov in s tem samega razumevanje nastanka nesreče v 

organizacijah je bilo razvitih več vzročnih modelov nesreč (ang. accident causation models). 

V literaturi je poleg izvirne Heinrichove teorije domin poznana še Weaverjeva, Adamsova ter 

Bird in Loftusova teorija domine. V osnovi so to različne nadgradnje osnovne teorije. 

Heinrichova teorija domine predpostavlja, da nesreče povzroča zaporedje dogodkov, ki 

vplivajo eden na drugega kot padajoče domine. S tem ko pade prva domina, povzroči 

nestabilnost druge, ta povzroči nestabilnost tretje in tako naprej, vse dokler ne pride do 

vedenj, ki niso varna, ali do nastanka okoliščin, ki povzročijo nesrečo različnih razsežnosti. 
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Heinrichove padajoče domine predstavljajo  skupek osebnih značilnosti organizacije, delavca 

(celota dednih lastnosti in vplivov okolja), njegovih napak pri delu, tveganih ravnanj in/ali 

nevarnih okoliščin, posledičnih incidentov in končnih poškodb. V kolikor organizacija ne 

poskuša zaustaviti nestanovitnosti posamezne domine, zlasti domine, ki se nanaša na tvegana 

ravnanja (gre za najmočnejšo domino, ki prenese težo na vse ostale), je pojavnost nesreče 

skoraj neizbežna. O tem govori tudi pravilo 80:20, ki predpostavlja, da 80 odstotkov nesreč 

povzročijo zgolj tvegana vedenja in ravnanja, preostalih 20 odstotkov pa je povzročenih s 

strani nevarnih okoliščin (Cooper 2001, 6–7). V iskanju organizacijskih vzrokov za nastanek 

nesreč ima zelo pomembno vlogo t. i. »inkubacijska doba«, ki se nanaša na obdobje, ki mine 

od razvoja pogojev za nastanek nesreče oz. okužbe do dejanskega izbruha vidnih simptomov 

ali že dejanskega nastanka nesreče. Turner (Turner in Pidgeon 1997) opisuje inkubacijsko 

dobo kot čas, v katerem se kopičijo napake, ki so posledica človeškega ravnanja. Če se te 

kopičijo dalj časa in jih nihče ne poskuša odpraviti, postopoma privedejo organizacijo v 

stanje, kjer je nastanek nesreče skorajda neizogiben. V takih okoliščinah je pogosto dovolj le 

majhna nepazljivost, drobna napaka, ki deluje kot zažigalna vrvica pri povzročitvi nesreče. 

Heinrichov model domin je leta 1990 nadgradil britanski psiholog James Reason. Njegov 

model je poznan kot Reasonov patogeni model (ang. Reasons Pathogen Model of Accident 

Causation) ali model švicarskega sira (ang. Swiss cheese model). Model temelji na ideji, da 

večina nezgod in nesreč ni posledica ene same napake (človeške ali tehnične), ampak nastane 

kot posledica med seboj povezanih dejavnikov (ICAO 2012).  

Nazoren prikaz dejavnikov, ki medsebojno vplivajo na nastanek nesreč oz. neželenih 

dogodkov, prikazujemo na Sliki 1. Model je uporaben pri razlagi in iskanju vzrokov nesreč v 

varnostno kritičnih področjih – v sistemih z visokim tveganjem (v letalstvu,  jedrski, kemijski 

industriji in tudi zdravstvu). Nivoji varovanja sistema pred tveganji so predstavljeni kot sklop 

zaporednih rezin švicarskega sira (sistem obrambe), ki imajo več lukenj (zato tudi ime »model 

švicarskega sira«). Luknje v siru predstavljajo šibke točke sistema. Za razliko od sira se te 

luknje nenehno odpirajo in zapirajo. Prisotnost lukenj v eni »rezini« po navadi ne povzroča 

slabega izida. Nesreča se zgodi le, če so luknje v več plasteh odprte in v trenutku linearno 

povezane. Njihova povezanost je grafično prikazana v obliki puščice. Luknje v obrambi 

nastanejo iz dveh razlogov: aktivnih neuspehov in latentnih pogojev. Skoraj vsi neželeni 

učinki vključujejo kombinacijo teh dveh vrst dejavnikov. Pri aktivnih napakah gre za človeške 

dejavnike. Aktivne napake so ukrepanje ali neukrepanje, tudi napake in kršitve, ki imajo 

takojšen negativen učinek. Latentni pogoji so tisti, ki obstajajo v sistemu, še preden se zgodi 

incident. Posledice latentnih pogojev lahko mirujejo dolgo časa. Sprva latentni pogoji niso 

razumljeni kot škodljivi, vendar se izkaže ravno nasprotno, ko se podre ostali sistem obrambe. 

Te pogoje so na splošno ustvarili ljudje že veliko pred incidentom samim. Latentne razmere v 

sistemu so lahko npr. posledica pomanjkanja varnostne kulture, slabe opreme ali postopkov 

oblikovanja procesov, spornih organizacijskih ciljev, neustreznih organizacijskih sistemov ali 

odločitev uprave ipd. Glavni namen naj bi bil prepoznati, opredeliti in odpraviti te latentne 
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pogoje na ravni celotnega sistema, in ne zgolj z lokaliziranimi prizadevanji za zmanjšanje 

napak aktivnih posameznikov. Z modelom si pomagamo pri razumevanju medsebojnih 

vplivov organizacijskih in upravljavskih dejavnikov v vzrokih nesreč. Poleg tega si z 

modelom nazorno predstavljamo, kako so latentni pogoji vedno prisotni v sistemu veliko pred 

nesrečo in se lahko aktivirajo s pomočjo lokalnih sprožilnih dejavnikov. 

 

Slika 1: Vzroki za nastanek nezgode ali neželenega dogodka 

Vir: ICAO 2012, 13 

 

Reason (Rančingaj 2010) nadaljuje Turnerjevo razpravo o organizacijskih vzrokih nesreč in jo 

dopolnjuje z razlikovanjem med aktivnimi in latentnimi (prikritimi) napakami ali 

pomanjkljivostmi. Učinki aktivnih neuspehov so vidni skoraj nemudoma, medtem ko se 

posledice latentnih napak »skrivajo« precej časa znotraj sistema in »čakajo« na ustrezno 

priložnost. Ta se pojavi takoj, ko se povežejo skupaj z ostalimi latentnimi in aktivnimi 

dejavniki nesreč. Van Vuuren (2000) trdi, da je možno organizacijske vzroke za nastanek 

nesreč opredeliti v tri večje skupine. Na podlagi obstoječih teorij in raziskav loči  med: 

- napakami, ki so v povezavi s strukturo organizacije, 

- napakami, ki so v povezavi s smotri in cilji ter strategijo organizacije, 

- napakami, ki so v povezavi s kulturo organizacije, 

kar prikazujemo v Preglednici 1.  

Preglednica 1: Taksonomija organizacijskih vzrokov za varnostne incidente 

Skupina Podkategorija Definicija 

STRUKTURA Zahteve dela/nalog Nanaša se na napake, ki so posledica neujemanja med 

sposobnostmi sodelavca in delovnimi zahtevami. 

 Odgovornost Nanaša se na napake, ki so posledica izostanka ali 

nepravilnega dodeljevanja odgovornosti med oddelki, 
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skupinami in ljudmi. 

 Veščine in znanja  Nanaša se na napake, ki so posledica neučinkovitih 

ukrepov, da bi se specifične in situacijske veščine 

prenesle na nove in manj izkušene sodelavce. 

 Delovni postopki Nanaša se na napake, ki so povezane s kakovostjo in 

razpoložljivostjo delovnih postopkov znotraj 

organizacijske enote (preveč zapleteni, netočni, 

nerealistični, ne obstajajo, slabo predstavljeni). 

 Nadzorstvo Nanaša se na napake, ki so povezane z odsotnostjo 

nadzora nad delom s povečano stopnjo tveganja. 

   

SMOTRI, CILJI 

IN STRATEGIJA  

Prioritete 

managementa 

Nanaša se na napake, ki so posledica odločitev 

managementa, saj je varnost v podrejenem položaju v 

odnosu do zahtev ali ciljev dela. 

VARNOSTNA 

KULTURA 

Norme in pravila pri 

delu, ki so povezana s 

tveganji 

Nanaša se na napake, ki so povezane s pomanjkanjem 

jasnih ali sprejetih norm in pravil, kako ravnati z 

nevarnostmi. 

 Varno vedenje Nanaša se na napake, ki so povezane s splošnimi 

prepričanji o tveganjih in pomembnosti področja varnosti, 

skupaj z motivacijo delovati v skladu s temi prepričanji. 

 Refleksivnost 

varnostnih praks 

Nanaša se na napake, ki izvirajo iz slabega na lastnih 

izkušnjah. 

Vir: Van Vuuren  2000, 35. 

 

Struktura se nanaša na zahteve samega dela, odgovornost, veščine, vrednote, znanje, delovne 

postopke in nadzorstvo, ki skupaj omogočajo uspešno  delovanje organizacije. Smotri in cilji 

ter strategije so naloge in prioritete vodstva, njihovo prilagajanje spreminjajočemu se 

družbenemu okolju pa garancija, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost in konkurenčnost.  

Napake, ki so v povezavi s kulturo organizacije, se nanašajo na kršitve obstoječih norm in 

pravil, varnega vedenja in obnašanja ter pomanjkanje refleksije o uspešnih varnostnih praksah 

(Van Vuuren 2000). 

2.3  Organizacijska kultura 

Organizacija je kompleksen poslovno-organizacijski sistem, je skupno prizadevanje 

zaposlenih za ustvarjanje dodane vrednosti in uspešnosti. Značilnostim vedenja ljudi v 

organizaciji ali v delu organizacije pravimo kultura. Kultura je v organizaciji potrebna, ker 

deluje kot nekakšno lepilo. Govorimo lahko o socialni arhitekturi organizacije. Nastaja v 

skupinskem razreševanju problemov, procesih prilagajanja v družbeno okolje in pri 

razreševanju problemov njene notranje organiziranosti. V vsaki organizaciji naj bi imeli 

nekatere skupne, notranje lastnosti, ki so znotraj organizacije nevidne. Te zaznamo po tem, 

kaj zaposleni delajo, o čem vodje govorijo, da je pomembno, in v kaj vodje verjamejo, da je 

pomembno. Ali drugače: kdo in kaj smo, kaj je za nas pomembno, kako se pri nas lotevamo 
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stvari Kultura je notranje miselno programiranje, ki razlikuje eno skupino od druge (Hofstede 

in Hofstede 1994). Kultura ustvarja občutek identitete in vzpostavlja pomembno povezavo 

med člani organizacije in njenim poslanstvom ter velja za enega izmed najmočnejših 

dejavnikov uspeha ali neuspeha organizacije. Krepi zavezanost k organizacijskim smotrom in 

ciljem ter daje usmeritve s pojasnitvijo in okrepitvijo norm obnašanja. Kulturo organizacije 

predstavljajo skupne predpostavke, verovanja, vrednote in norme organizacije, ki vodijo 

skupne vzorce vedenja in odnosov, nastale v procesu učenja, ko je skupina oz. organizacija 

razreševala probleme zunanje adaptacije in notranje integracije, kar je s časom postal veljaven 

način razreševanja problemov. Različna verovanja, vrednote, norme se odražajo v različnih 

strukturah, sistemih in praksah (npr. način oblikovanja strategij, način napredovanja, način 

ravnanja s kupci, način dela z ljudmi pri delu ipd.). Predstavljajo način, kako mislimo in 

delamo pri nas. V organizaciji se proces oblikovanja kulture, ki ni nič drugega kot 

poosebljena oblika učenja, prične takrat, ko ustanovitelj ali vodja »producira« specifične 

vrednote in pričakuje, da jih bodo sprejeli in jim sledili tudi ostali člani organizacije. Kultura 

in voditeljstvo sta dve plati iste medalje. Kultura ni statična, ampak je produkt dinamične 

interakcije med različnimi sestavinami in njihovo soodvisnostjo znotraj organizacije (Cooper 

2000).   

Kultura povezuje in usmerja ljudi ter ima ključno vlogo pri tem, kako se v organizaciji 

odzivajo na številne izzive in spremembe, s katerimi se soočajo. Kultura organizacije je del 

neotipljivega premoženja organizacije (Gorišek 2011), ki ji omogoča hitro prilagajanje na 

spremembe ter zagotavlja edinstvenost, ki jo konkurenca težko posname. Svoje vrednosti ne 

daje sama po sebi in redko vpliva na finančne izide neposredno. Posredno deluje skozi celoten 

vrednostni tok vzrokov in posledic. Neposredno ne moremo meriti »motivirane in 

pripravljene delovne sile«, vrednost je lahko pridobljena le v okviru določenega cilja in 

strategije. Organizacijska kultura – poleg voditeljstva, vpetosti ljudi v strateške cilje ter 

timskega dela oz. zmogljivosti deliti znanje – pomeni del organizacijskega (veščine, 

usposabljanje, znanje) ter informacijskega kapitala (sistemi, datoteke, delo v omrežjih) in 

predstavlja celovitost neotipljivega premoženja (Rančingaj  2010).  

Bistveni sestavni deli organizacijske kulture, kot jih opredeljuje Schein (2004, 17), so trije: 

- vedenjski vzorci in načini ravnanja, t. i. artefakti, 

- prevzeta prepričanja in vrednote, 

- temeljne predpostavke. 

Artefakti so na zunaj vidni kot značilni vedenjski vzorci in otipljive lastnosti posamezne 

skupine ljudi (kot npr. jezik, oblikovanje delovnega okolja ipd.), interni predpisi, način 

oblačenja itd. Ti predstavljajo značilnosti organizacijskega življenja, ki ga lahko vsakodnevno 

opazimo. Drugo raven predstavljajo vrednote in prepričanja, ki so kot skupek idealov in 

teorij, ki lahko usmerjajo ali ne usmerjajo organizacijsko vedenje. Pri vrednotah ločimo 

vrednote, ki so skladne s temeljnimi predpostavkami (to lahko pozneje prispeva k 

identifikaciji skupine in občutku pripadnosti), in vrednote, ki niso skladne s temeljnimi 
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predpostavkami. Na tej ravni je del vedenja še vedno nejasen in nerazumljiv. Tretja raven so 

osnovne predpostavke, ki vključujejo najglobljo in najbolj izčrpno obrazložitev realnosti, saj 

zajemajo tisto, kar si člani organizacije med sabo delijo in razumejo kot samoumevno. 

Nanašajo se na odnos do družbenega okolja, na naravo človekovega delovanja, na 

medsebojne odnose, na tiste resnice, o katerih se v organizaciji ne govori na glas, jih pa goji 

vsak zase (Schein 2004). Schein (2004) še poudarja nevarnost prevelikih razlik med 

prevzetimi prepričanji/vrednotami in temeljnimi predpostavkami med posamezniki v 

organizaciji, ker  močno vplivajo na ciljno orientiranost organizacijske skupine. Ker je kultura 

organizacije zelo povezana z uveljavljenimi ali privzetimi vrednotami zaposlenih, jo je težko 

spreminjati in preoblikovati (Zhang et al. 2002). V tem kontekstu velja omeniti tudi 

organizacijsko klimo, ki predstavlja manifestni, površinski del življenja in dela vsake 

organizacije, za katerega najdemo pojasnjevalni okvir v kulturi (Zhang et al. 2002). 

2.4 Varnostna kultura 

Del kulture (kot sprejetega načina dela), ki se neposredno odraža na področju varnosti in 

zdravja pri delu, imenujemo varnostna kultura. V vseh družbenih okoljih z velikim tveganjem 

se je varnostna kultura razvila kot orodje za izgradnjo poslovno-organizacijskega sistema 

zagotavljanja varnosti, preprečevanje napak, učenje iz napak in obvladovanje tveganj v vseh 

bistvenih procesih. Varnostna kultura temelji na pričakovanju, da bodo zaposleni, če bodo 

seznanjeni z nevarnostmi, ki jih pri delu lahko »doletijo«, in postopki za njihovo 

preprečevanje, te dosledno upoštevali pri svojem delu. Dobra ali slaba varnostna kultura je 

opredeljena kot skupek odgovornih in sprejetih vrednot, zavedanj, načinov vedenja vseh, ki 

vstopajo v posamezni poslovno-organizacijski sistem. Opredeljena je z značilnostmi 

delovnega okolja ter vpliva na zaznavo in ravnanje zaposlenih glede pomembnosti, ki jo 

organizacija namenja varnosti (Ambrož, Mihalič in Ovsenik 2000). 

Področje varnosti je segment, ki se nanaša na vse oblike organizacij in organiziranosti, ne 

samo tiste, ki veljajo za varnostno kritične (npr. letalstvo, jedrska industrija, kemijska 

industrija, zdravstvo, alpinizem ipd.). Hopkins (2006) varnostno kulturo v organizacijah 

opredeljuje kot zelo šibko ali zelo močno  oz.  pozitivno ali negativno. 

Močna varnostna kultura ustvarja varno družbeno okolje, ki omogoča izvajanje »nevarnih« 

aktivnosti, kar pomeni brez škode in napak. Zagotavljanje varnosti je več kot le »ne škoditi«. 

Veliko tveganje pomeni za organizacije potencial za velike izgube. Zagotavljanje varnosti naj 

bi bilo vključeno v vse procese in aktivnosti na način, da je niti ne opazimo. Varnost je izid 

mnogih dejavnikov, predvsem varnih praks znotraj varnega poslovno-organizacijskega 

sistema. Čeprav je odlično stanje varnosti končni cilj, ki pripada kazalnikom »dobrih izidov«, 

je družbeno okolje, v katerem poteka zdravstvena oskrba, tisto, kar nazadnje določa varnost 

(Svet Evrope 2006).  
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Zagotavljanje varnosti je v osnovi naloga managementa in ne tehnologov, saj tehnična oprema 

sama ne more zagotoviti visoke varnosti. Brez korenitih sprememb varnostne kulture, ki 

direktno zadeva varnostne postopke in prakse v organizaciji, sami varnostni instrumenti ne 

bodo veliko prispevali k varnosti (Rančingaj 2010). V obzir je potrebno vzeti večje število 

kazalcev uspešnosti, ki so razporejeni na posameznih ravneh organizacije in zajemajo 

strukturne komponente, operativne dejavnosti, ljudi, varnostno kulturo, organizacijsko kulturo 

in kulturo okolja. Ti lahko pravočasno opozorijo na to, da ločeni procesi ne potekajo tako, kot 

bi morali, in sprožijo ustrezen odziv (Mengoli in Debarberies 2007). Sama tehnološka 

oprema, brez korenitih sprememb načina dela, še ne prinaša zagotovil za varnost. To nam 

potrjuje tudi sam razvoj koncepta varnosti, ki smo ga podrobneje opisali v poglavju 2.1. 

2.4.1 Razvoj varnostne kulture 

Pojem »varnostne kulture« se je prvič pojavil leta 1987 v zbirnem poročilu INSAG 

(International Nuclear Safety Advisory Group) ob preiskavi vzrokov nastanka hude jedrske 

nesreče v Černobilu. Sam koncept je poskušal pojasniti, kako je lahko pomanjkanje znanja, 

razumevanje tveganj ter varnosti s strani zaposlenih in vodstva organizacije prispevalo k 

nastanku te jedrske nesreče (Flin et al. 2000).  

Za pozitivno varnostno kulturo je značilna komunikacija, ki temelji na vzajemnem zaupanju, 

izmenjavi pogledov o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu ter učinkovitih preventivnih 

ukrepih. Sodobnejši trendi varnostne kulture opozarjajo na pomen in vpliv vodstvenih in 

človeških dejavnikov na izid uspešnega zagotavljanja varnosti (Flin et al. 2000).  

Pojem varnostne kulture razlagajo številni avtorji: 

- Najosnovnejša in najpreprostejša razlaga: varnostna kultura je »način, kako počnemo 

stvari pri nas«. (Human Engineering for the Health and Safety Executive 2005).  

- V Združenju za zdravje in varnost v Veliki Britaniji (Human Engineering for the Health 

and Safety Executive 2005) so varnostno kulturo opredelili kot »kombinacijo 

skupinskih in individualnih vrednot, kompetenc, dojemanj in vzorcev vedenja, ki 

določajo obvezo za varnost in zdravje pri delu ter način in sposobnost vodenja varnosti 

in zdravja pri delu«. 

- Turner in Pidgeon (1997)  so varnostno kulturo opredelili kot nabor stališč, prepričanj,  

norm, vedenj, vlog in socialnih ter tehničnih praks, ki so povezane z minimaliziranjem 

izpostavljenosti (zaposlenih, managerjev, strank in družbe) okoliščinam, ki se zdijo 

nevarne in škodljive. 

- Pidgeon (1998) jo je opredelil kot izgradnjo poslovno-organizacijskega sistema, ki 

omogoča zaznavanje in razumevanje tveganj.   

- Wert (Human Engineering for the Health and Safety Executive 2005) je kulturo 

opredelil skozi etiko varnosti.   
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- Mednarodna organizacija za civilno letalstvo v svojem priročniku iz leta 2009 (ICAO 

2009) opredeljuje varnostno kulturo kot naravni produkt organizacijske kulture.  

- V priporočilu EU (Svet Evroper 2006) je varnostna kultura kultura, pri kateri se vsakdo 

nenehno in dejavno zaveda svojega prispevka k delovanju ustanove in možnosti, da 

lahko gredo stvari narobe. To je kultura odprtosti in pravičnosti, pri kateri ljudje lahko 

zvedo, kaj gre narobe in potem stvari popravijo. 

- Zanimiva je tudi definicija Wiegmanna (Zhang et al. 2002, 8) v poročilu obstoječih 

raziskav o varnostni kulturi in klimi, ki je opredeljena kot: 

»trajna vrednost in prioriteta, ki se nanaša na varnost delavcev in javnosti, s strani vsakega 

posameznika v vseh skupinah in na katerikoli stopnji organizacijske hierarhije. Obsega 

osebno odgovornost posameznikov in skupin za varnost, skrb za ohranjanje, izboljševanje in 

poročanje varnostnih pomislekov, prizadevanje za aktivno učenje, prilagajanje in 

spreminjanje vedenj (individualnih in organizacijskih), ki temeljijo na izkušnjah ter 

nagrajevanju na način, ki je v skladu s temi vrednotami«. 

Varnostno kulturo opredeljujejo tri osnovne dimenzije: psihološka, situacijska in vedenjska 

(Cooper 2000). Nazoren prikaz vsebine dimenzij varnostne kulture prikazujemo na Sliki 2.  

Psihološki aspekt opredeljuje, »kaj zaposleni (ob)čutijo« oz. kako dojemajo varnost in sistem 

zagotavljanja varnosti. To zajema prepričanja, vrednote, individualno ali skupinsko dojemanje 

varnosti na vseh nivojih organiziranosti organizacije. Ta dimenzija je najpogosteje preučevana 

s pomočjo vprašalnikov. Lahko jo poimenujemo tudi varnostna klima. 

Situacijski vidik varnostne kulture pa opredeljuje, »kaj organizacija ima«. Opaziti jih je 

mogoče v strukturi organizacije, ki zajema politike, delovna pravila, sisteme upravljanja itd.  

Ta je pogosto poimenovan kot »korporacijski, družbeni« dejavnik. 

Vedenjski aspekt opredeljuje, »kaj zaposleni počnejo«. Vedenjske vidike se meri s pomočjo 

strokovnega opazovanja, samoporočanja in izidov ukrepov. Ta vidik je pogosto poimenovan 

tudi kot »organizacijski faktor«. 
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Slika 2: Pogled na varnostno kulturo s treh vidikov 

Vir: Cooper  2000 

Zhang in drugi (2002) so pri pregledu različnih definicij izluščili neke splošne značilnosti: 

- varnostna kultura je koncept, ki je definiran na ravni skupine ali višje in se nanaša na 

skupne vrednote celotne skupine oz. članov organizacije, 

- varnostna kultura se ukvarja s formalnimi varnostnimi zadevami v organizaciji in je 

ozko povezana, a ne omejena, z managerskim in nadzorstvenim sistemom, 

- varnostna kultura poudarja prispevek vsakogar na vseh ravneh organiziranosti 

organizacije, 

- varnostna kultura ima vpliv na vedenje in obnašanje ljudi pri delu, 

- varnostna kultura se navadno odraža v nepredvidljivostih med sistemom nagrajevanja in 

varnim postopanjem, 

- varnostna kultura se odraža v organizacijski pripravljenosti, da se razvija in uči iz 

napak, incidentov in nezgod, 

- varnostna kultura je relativno trajna, stabilna in odporna na spremembe. 

Zaznavanje in interpretacija varnosti sta v veliki meri odvisna od splošne varnostne kulture, 

subkultur in okolja oz. pomena, ki ga dajejo varnosti v organizaciji sami. Tako lahko 

intuitivno brez merjenja ali primerjav s sorodnimi panogami varnostno kulturo ocenjujemo 

kot dobro ali slabo, varno ali nevarno, sprejemljivo ali nesprejemljivo. Za ponazoritev: če so 

zapisani postopki ali pravila v določeni organizaciji namenjeni zgolj sami sebi in 

nepomembni, bo takšen tudi odnos do varnostnih pravil. V organizacijo se bo naselil 

negativen odnos do delovnih orodij ali procedur, ki se najmilejše kažejo v obliki izgovorov, 

da določena stvar ni bila narejena zaradi tega, ker je v pravilih ni (Guldenmund  2000, 249).  
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2.4.2 Kazalniki pozitivne varnostne kulture 

Pozitivna varnostna kultura je dejansko pravična kultura, kjer prevladuje ozračje zaupanja in 

medsebojnega sodelovanja. Zdravstveni strokovnjaki in sodelavci sporočajo odklone in 

napake, vključno z napakami brez škode za pacienta/stanovalca, in skorajšnje napake, ker ni 

strahu pred kulturo obtoževanja in strahu pred kaznovanjem. S tem lahko organizacija postane 

učeča se organizacija. Z ustvarjanjem pravične kulture ustvarjamo sistem odgovornosti za 

nesprejemljivo vedenje in se zavemo, da je zaželeno preverjanje kompetenc in notranje in 

zunanje presoje. Po končanem pregledu in sistematični analizi globljih vzrokov za napake pa 

vemo, da lahkomiselno in neprofesionalno vedenje in določene kršitve spadajo pod 

disciplinsko presojo (Robida 2012a). V organizacijah s pozitivno varnostno kulturo se 

zavedajo svojih slabosti, jih skušajo neprenehoma odkrivati in jih obvladovati (izboljševati).  

Glavne značilnosti pozitivne varnostne kulture so naslednje (ICAO 2009): 

- vrhnji management močno poudarja varnost kot del strategije za obvladovanje tveganj; 

- srednji management in operativno osebje ima objektiven pogled na kratko- in 

srednjeročne nevarnosti, ki so povezane z organizacijskimi aktivnostmi; 

- tisti, ki so na najvišjih položajih: 

• skrbijo za vzdušje, v katerem je prostor za pozitiven odnos do kritike, komentarjev in 

povratnih informacij, ki prihajajo s strani nižjih ravni organiziranosti in so v povezavi 

z varnostnimi vprašanji, 

• ne izrabljajo svojega vpliva za vsiljevanje lastnih pogledov in   

• izvajajo ukrepe, s katerimi se poskušajo omejiti posledice ugotovljenih varnostnih 

pomanjkljivosti; 

- na vseh ravneh organiziranosti (vključno z notranjimi in zunanjimi identitetami) je  

prisotna zavest o pomembnosti komuniciranja varnostnih informacij; 

- obstajajo realni in učinkoviti predpisi, ki se nanašajo na nevarnosti, varnost in 

potencialno škodo; 

- zaposleni so dobro usposobljeni in razumejo posledice nevarnih dejanj; 

- pojavnost tveganega vedenja je nizka; 

- prisotnost varnostne etike, s pomočjo katere se odvrača od tveganega vedenja. 

2.4.3 Razvojne stopnje varnostne kulture 

Hudson (1999) pravi, da je varnostna kultura organizacije plod evolucijskega procesa od faz 

nevarnega do varnega. Šele po določeni točki v tej razvojni poti lahko trdimo, da ima 

organizacija pravo varnostno kulturo. V svoji definiciji trdi, da varnostna kultura opredeljuje 

dejstva, »kdo in kaj smo, kaj nam je pomembno in kako se lotevamo urejati stvari okrog 

sebe«. Hudson (1999) razvoj varnostne kulture opredeljuje skozi pet razvojnih faz: od 

patološke, reaktivne, birokratske, proaktivne do generativne faze (glej Sliko 3).   
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Za ponazoritev pomena posameznih razvojnih stopenj lahko vse stopnje opišemo tako 

(Parker, Mathew in Hudson  2006, 555): 

- patološki faza – kdo bi skrbel za varnost, dokler nas ne ujamejo; 

- reaktivna faza – varnost je pomembna: veliko postorimo takrat, ko se nam zgodi 

incident; 

- birokratska ali kalkulativna (računska) faza – imamo sisteme za obvladovanje vseh 

nevarnosti (znamo računati tveganja); 

- proaktivna faza – poskušamo predvideti varnostne težave/probleme, še preden se 

pojavijo; iščemo nevarnosti in probleme ter delujemo na njih ves čas, da izboljšamo način 

delovanja; 

- generativna (plodna) faza – zdravje, varnost in okolje so vodilo našega poslovanja. 

Varnost je način našega dela. Varnost je integrirana v vse, kar počnemo.   

 

Slika 3: Organizacijski razvoj varnostne kulture 

Vir: Flannery 2001, 6. 

Za organizacijo na patološki ravni je značilno, da je varnost ne zanima in mora najprej 

napraviti korak v smeri zasnove vrednostnega sistema, ki bo vključeval varnost kot eno izmed 

najbolj potrebnih vrednot. Na naslednji, t. i. reaktivni ravni, začno varnostna vprašanja 

pridobivati na pomenu in pogosto jih usmerjajo notranji in zunanji dejavniki, ki so izid 

številnih incidentov ali nesreč. Na tej prvi fazi razvoja varnostne kulture lahko opazimo 

počasno sprejemanje vrednot, čeprav so prepričanja, metode in delovne prakse še vedno na 

zelo »prvinski« ravni. Čeprav o varnostni kulturi kot takšni, ki jo poznamo iz prejšnjih 

definicij, na tej točki praktično še ne moremo govoriti, jo pa lahko označimo za negativno. 

Vodstvo npr. meni, da so incidenti posledica neumnosti, nepazljivosti ali celo zlonamernosti s 

strani zaposlenih.  

Kalkulativna raven predstavlja vsebinsko večji odmik od začetnega in precej malomarnega 

odnosa do varnosti, saj predpostavlja, da je zagotavljanje varnosti potrebno jemati resno. 

Odnos do varnosti je še vedno preračunljiv, ker so kvalitativne ocene tveganj in analiza 
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stroškov in koristi (ang. cost-benefit analysis) pogosto uporabljene z namenom, da se zadosti 

samemu pojmu varnosti ter izmeri učinkovitost predlaganih ukrepov. S tem ko v organizaciji 

namerno sprejmejo delovne postopke, lahko sama sebe prisili v resno obravnavo področja 

varnosti oz. se jo lahko prisili s strani pristojnih služb, čeprav vrednote še vedno niso 

popolnoma ponotranjene, metode so še pretežno nove, individualna prepričanja pa v 

zaostanku z organizacijskimi nameni.  

O varnostni kulturi lahko govorimo šele na generativni ravni, ko je vrednostni sistem, ki je 

povezan z varnostjo in varnim delom, popolnoma ponotranjen s prepričanji, ki so že skoraj 

vidna, in ko vse, kar organizacija počne, deluje na temelju varnosti. To tudi pomeni, da naj bi 

bil za nastanek pozitivne varnostne kulture izpolnjen pogoj tehničnih okoliščin in postopkov, 

ki že delujejo, kajti drugače o njej še ne moremo govoriti. Za zadnjo stopnjo razvoja je tako 

značilno veliko bolj proaktivno zagotavljanje varnosti, kjer je t. i. ponotranjen del dobrih 

praks njeno največje gonilo (Hudson 1999, 1–8).  

Kot je razvidno iz opisa posameznega tipa varnostne kulture, se ti razlikujejo od relativne 

brezbrižnosti do varnostnih vprašanj in od slepega sledenja nujnim predpisom vse do 

visokega zavedanja, zakaj je pomembno obvladovati varnost (ko varnostno vedenje postane 

sestavni del vsega, kar v organizaciji počnejo) (Rančingaj 2010).  

Hudson (1999), (Flannery 2001, 5) opisujejo razvoj koncepta varnostne kulture v treh 

razvojnih fazah: 

- Prva razvojna faza – pasivno obdobje – vključuje programe usposabljanj, priprav,  

izboljševanja delovnih pogojev, usklajevanja postopkov in procesov skladno s predpisi. 

- Druga faza – aktivno obdobje – vključuje zaposlene v usklajene postopke in procese in 

jih spodbuja, da sprejemajo pri delu tudi osebno odgovornost.  

- Tretja faza – vedenjsko obdobje – poučuje zaposlene, da prepoznavajo tveganja, se 

osredotočajo na potencialne poškodbe/škodo ter delujejo preventivno in varno.  

2.4.4 Dejavniki učinkovite varnostne kulture 

Reason navaja (1997), da imajo v vsaki organizaciji z učinkovito varnostno kulturo (Reason 

1997) enakomerno razvitih pet sestavin, ki se med seboj dopolnjujejo in so soodvisne. Te so: 

kultura informiranja, kultura poročanja, kultura učenja, pravična kultura in  fleksibilna 

kultura. 

To v praksi pomeni: 

- dobro razvit informacijsko-komunikacijski sistem za zbiranje, analizo in poročanje o 

informacijah o napakah, incidentih ali nezgodah, ki so se skoraj zgodile (t. i. near miss), 

kot tudi o rednih preventivnih pregledih sistema (t. i. kultura informiranosti), 

- sistem in razvito kulturo poročanja o varnostnih zapletih, svojih napakah in skorajšnjih 

napakah, zmotah ali kršitvah (t. i. kultura poročanja),  
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- kulturo zaupanja, kjer se zaposlene spodbuja ali celo nagrajuje za posredovanje 

informacij, ki zadevajo področje varnosti, vendar je tu postavljena meja med 

sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem, kar zaposleni vedo (t. i. pravična kultura),  

- sposobnost prilagajanja, ki se kaže v sposobnosti preoblikovanja strukture 

organiziranosti (npr. iz hierarhične v ploščato strukturo organiziranosti) skladno z 

zahtevo časa in družbenega okolja (t. i. kultura fleksibilnosti), 

- učenje iz lastnih napak, analiza posredovanih informacij o varnosti in priprava novih 

navodil, varnostnih ukrepov in priporočil za delo, kar v praksi pomeni pripravo 

izboljšav, izdelavo sistema povratnih informacij in vpeljavo tega v prakso. To imenuje 

tudi učeča se organizacija (t. i. kultura učenja) (Reason 1997). 

S kulturo  pravičnosti spodbujamo varnost ob dejstvih, da smo ljudje dovzetni za napake, da 

se napakam ne da izogniti, da se za napake ljudi osebno ne kaznuje, ampak se išče 

pomanjkljivosti v poslovno-organizacijskem sistemu samem. Hkrati pa je potrebno postaviti  

mejo med tem, kar pomenijo vsakdanje človeške napake v primerjavi z očitnimi ali 

namernimi kršitvami (Reason 1997).   

Če povzamemo, je kultura pravičnosti (ang. just culture) kultura ali okolje, ki omogoča varno 

delovanje in soudeležbo vseh zaposlenih pri pripravi novih varnostnih izboljšav. Zahteva pa 

visoko stopnjo zavedanja vodstva in opredelitev varnosti kot glavno strateško prioriteto. 

2.5 Varnost pacientov v zdravstvu 

V zadnjih desetih letih se je varnost pacientov razvila v znanost in se v razvitih okoljih 

udejanjila tudi v praksi. Pri nas gredo stvari po polžje, pa še to ne tako, kot bi morale iti.   

Brez sistema varnosti, kulture sporočanja in učenja, pravične kulture in načina preprečevanja 

napak bomo še naprej hodili za nepotrebnimi pogrebi (Robida 2011).   

Kakovost in varnost sta vsebinsko različna koncepta. Kakovost je značilnost sistema, varnost 

pa niz aktivnosti, s katerimi aktivno prepoznavamo škodo in tveganje s ciljem preprečevanja 

neželenih dogodkov. Visoka kakovost še ne zadošča za zagotavljanje varnosti, vsekakor pa se 

varnost najbolj razvija na njenih temeljih. Zato lahko tudi trdimo, da se visoka kakovost 

prične z varnostjo oz. kulturo varnosti (Šinigoj 2008). 

Svet Evrope v svojem priporočilu o varnosti pacientov iz leta 2009 ocenjuje, da v državah 

članicah od 8 do 12 % hospitaliziranih pacientov med zdravljenjem utrpi varnostne zaplete 

(Kiauta idr. 2010). V Sloveniji praktično ni raziskav, ki bi potrdile število varnostnih 

incidentov in smrtnih žrtev. 

Robida (2012a) v svojem članku o varnosti pacientov v Sloveniji navaja naslednja dejstva o 

tem, kar v Sloveniji imamo, česar nimamo, pa bi morali imeti, in kar imamo, pa ne bi smeli 

imeti. 
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Kaj v Sloveniji imamo: 

- vsako leto se v bolnišnicah v Sloveniji zdravi več kot 350.000 ljudi, 

- vsak deseti pacient doživi škodljivi dogodek, tako je zanesljivost zdravstva le 90 % , 

čemur strokovnjaki s področja znanosti sistema pravijo kaos, 

- polovica teh škodljivih dogodkov je zaradi napak, 

- ocene kažejo, da zaradi napak umre vsako leto v naših bolnišnicah 200–300 ljudi, kar je 

več kot v prometnih nesrečah, 

- 15.000 pacientov na leto doživi škodo zaradi napak, 

- zaradi napak se po nepotrebnem zapravi okrog 300 milijonov evrov na leto. 

Česar v Sloveniji nimamo, pa bi morali imeti: 

- jasno razumevanje smotrov in ciljev varnosti pacientov, 

- preventivni pristop, 

- razumevanje in znanje o varnostnih incidentih, 

- sistemski pristop in njegovo vzdrževanje, 

- razumevanje človeških dejavnikov, 

- kultura varnosti, 

- sistem varnosti pacientov (strukture, procesi, izidi). 

Kar v Sloveniji imamo, pa ne bi smeli imeti: 

- kriminalistične pregone in kaznovanje zdravstvenih sodelavcev (enačenje zdravstvenih 

sodelavcev z »zločinci«, javni opomini, odvzemi licence ipd). 

Kot Robida (2012a) še poudarja, je cilj varnosti pacientov zmanjševanje škode za paciente 

zaradi napak. Znanja o varnosti v zdravstvu praktično ni. Na medicinskih oz. zdravstvenih  

fakultetah praktično ne učijo teh vsebin. Posledično se zdravniki in vodstva zdravstvenih 

ustanov naučijo tehnične veščine ter podzavestno sprejemajo tudi kulturo okolja, v kateri se 

usposabljajo ali delujejo (pripisovanje napak zapletom z namenom zakriti napako in izvajanje 

defenzivne medicine). 

Sistemi varnosti delno obstajajo le v nekaterih slovenskih bolnišnicah, generalno jih pa ni. 

Omejeni so le na par procesov oz. na ustanove z vodstvom, ki razume in ima varnost 

pacientov za strateški cilj in pomembno prioriteto. Težko je prebiti zidove ustaljenega 

razmišljanja o varnosti. Sistemskega pristopa v sistemu varnosti pacientov ni, pa čeprav naj bi 

ga imeli vzpostavljenega v vsaki zdravstveni ustanovi. Človeških dejavnikov pri nastanku 

napak ne razumemo. Ko pride do napake, gre največkrat za človeške dejavnike, kar enačimo s 

krivdo tistega, ki je bil zadnji v verigi napak, ki so na koncu pripeljale do škode za pacienta 

(Robida  2012a). 
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Realnost je žal taka, da imamo v slovenskih bolnišnicah patološko kulturo varnosti, ki se 

odraža takole: briga nas, dokler nas ne ujamejo, potem pa bomo zdravnika ali zdravnico 

prepustili sodiščem in zbornicam (Robida  2011).  

2.5.1 Vloga vodstva – vpliv na varnost 

Kakovost – da ali ne? Varnost – da ali ne? To danes ne more biti več želja ali dejavnost nekaj  

zdravstvenih somišljenikov. Kako, kdaj, v kakšnem obsegu – o takih in podobnih vprašanjih 

in s tem posledično o strateških odločitvah odloča prav vršni management. To je ključni 

dejavnik za razvoj in zagotavljanje kakovosti in varnosti v vsaki zdravstveni organizaciji 

(ICAO 2009).  

Kot v vsaki drugi organizaciji, tudi v zdravstvenih organizacijah prihaja do dileme 

managerjev, kako razporejati omejene vire. Obstaja t. i. »območje varnosti« (ang. safety 

space), ki je omejeno z zgornjo in spodnjo mejo. Če je vršni management  naravnan zgolj na 

dobiček in v povečanje proizvajanja, vlaga glavnino virov. V tem primeru pride slej ko prej 

do katastrofe. Če pretirano vlaga v varnost, zaščite, sledi slej ko prej bankrot. Zgornjo mejo 

postavlja in si zanjo prizadeva management financiranja, za spodnjo mejo, kjer je še varno 

delati, pa naj bi skrbel management varnosti. Za uspešno in varno delovanje organizacije je 

potrebno neko ravnovesje v razporejanju virov in s tem tudi v odločanju, ki podpira in 

zagotavlja neko »zdravo« ravnovesje. Vršni  managerji med drugimi politikami sprejemajo 

strateške odločitve in oblikujejo politiko varnosti in politiko kakovosti v organizaciji. 

Običajno imenujejo še ključno osebje za vodenje procesa varnosti in kakovosti. S svojim 

zavzemanjem, razumevanjem in pomočjo za zagotavljanje varnosti v organizaciji omogočajo 

in postavljajo varne temelje temu tako aktualnemu in pomembnemu segmentu (ICAO  2009). 

2.5.2 Sistem zagotavljanja in izboljševanja varnosti  

Sistem managementa varnosti (ang. safety management system – SMS) je najučinkovitejše 

orodje za dvig varnostne kulture v organizaciji. Že iz same besede sistem izhaja, da bo govora 

o ljudeh, virih in procesih v povezavi z varnostjo. 

Sam sistem je zelo kompleksna zadeva in zajema štiri bistvene vsebinske sklope. Ti so: 

1. Varnostna politika in cilji: 

- zavezanost in odgovornost vodstva, 

- imenovanje ključnega osebja za varnost, 

- varnostne obveznosti in odgovornosti, 

- koordinacija kriznega planiranja. 

2. Obvladovanje varnostnega tveganja: 

- prepoznavanje nevarnosti, 

- poročanje o dogodkih in nevarnostih, 
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- preiskave in analiza nevarnosti/dogodkov, 

- ocenjevanje in zmanjševanje varnostnega tveganja. 

3. Zagotavljanje varnosti: 

- nadzorovanje in merjenje varnosti, 

- obvladovanje sprememb, 

- nenehno izboljševanje varnosti. 

4. Promocija varnosti: 

- usposabljanje in izobraževanje, 

- varnostna komunikacija  (Petelin 2012). 

Vsebinsko ključna procesa sta obvladovanje varnostnega tveganja in zagotavljanje varnosti 

(Petelin 2012). Varnostno tveganje in obvladovanje napak bomo podrobneje razložili v 

naslednjem poglavju.  

Za zagotavljanje varnosti in izgradnjo ter vzdrževanje varnostne kulture imajo v organizacijah  

na voljo številna odlična orodja. Ta so: 

- standardiziranje postopkov, 

- vzpostavitev sistema anonimnega poročanja ali samoporočanja, 

- ugotavljanje in spremljanje kulture varnosti z že znanstveno preizkušenim vprašalnikom 

za posamezne zdravstvene ustanove, 

- izobraževanje in usposabljanje (o komunikaciji, nezdravih vedenjskih vzorcih, 

obvladovanju stresa, posledic preutrujenosti in izgorelosti, o osnovah timskega dela, 

učinkovitem vodenju itd.), 

- promocija varnosti, 

- »analiza možnih napak in njihovih posledic v zdravstvu« (proaktivni pristop), 

- »globalno orodje za retrospektivno odkrivanje možnih napak« s pomočjo naključnega 

pregleda zdravstvene dokumentacije,  

- merjenje kakovosti in varnosti z vzpostavitvijo kazalnikov in doseganje ciljnih 

vrednosti, 

- presoja lastne zdravstvene prakse posameznika in zdravstvenih timov ter notranje 

presoje organizacijskih enot ali ambulantne dejavnosti in celotne zdravstvene ustanove. 

Ker je človeški faktor ključen pri nastanku napak, se obvladovanju človeških virov s SMS 

namenja glavnino pozornosti. V zdravstvu je veliko aktivnosti, ki se jih da standardizirati, 

postopke opisati in poenotiti. Zaradi poenotenja načina dela je nujno uvesti t. i. standardne 

operativne postopke (v nadaljevanju SOP). SOP je dokument, kjer so opravila zapisana v 

nekem logičnem zaporedju, in sicer natančno tista, ki so potrebna. SOP se da pripraviti za 

večino postopkov ali aktivnosti, ki se ponavljajo ali predstavljajo glavni vsebinski del 

delovnih opravil najzahtevnejših postopkov in opravil ali ključnih procesov, kjer prihaja do 

pogostih napak in različnih interpretacij (Prezelj 2011). S tem preprečimo, da bi zaposleni 

uporabljali osebne interpretacije in individualen pristop za aktivnosti, kjer to ni dopustno. 
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Tako kot v letalstvu, se tudi v zdravstvu uporablja vedno več t. i. »checklist« – lista za 

preverjanje, kjer so navedeni vsi potrebni ukrepi v logičnem zaporedju in jih izvajalec na licu 

mesta sproti odkljuka. Dosledna raba teh opomnikov preprečuje, da bi določena opravila 

izpustili ali pozabili. Poleg tega je lista preverjanj še pomagalo pri komunikaciji med osebjem, 

saj vsak takoj ve, kaj je bilo narejeno in kaj še ne (Prezelj  2011). 

Poleg standardizacije je zelo pomemben del SMS zgodnje odkrivanje odklonov in napak. Ker 

vemo, da se napake ne da preprečiti in da je najtežje priti do jedra nastajajočih težav (npr. 

latentnih, skritih, spečih napak ipd.), je  potrebno vzpostaviti anonimno sporočanje napak 

vseh zaposlenih na vseh nivojih organiziranosti v organizaciji (Petelin  2012).  

Učinkovito obvladovanje napak zahteva zaupanje med vodstvom in zaposlenimi v skupni 

zavezanosti za varnost. To zaupanje je mogoče spodbuditi z verodostojnim, nekaznovalnim 

odnosom do napak, ki spodbuja zaposlene, da sporočajo svoje napake ali dejanja, kjer je do 

napake skoraj prišlo, in da sodelujejo pri ukrepih, ki preprečujejo ponovitve istih napak. Na 

vseh ravneh organiziranosti naj bi bili problemi in napake obravnavani odkrito in pravično, v 

nekaznovalnem vzdušju. To ne pomeni izključitve odgovornosti posameznika, ampak 

osredotočenje na izboljšanje uspešnosti delovanja ustanove namesto obtoževanja 

posameznika (Svet Evrope 2006).  

V pravični kulturi se ve, kje je meja dopustnega in kje nedopustnega vedenja in ravnanja. Ko 

se zgodi neželeni dogodek, ni pomembno vprašanje »kdo je kriv«, ampak »kako in zakaj 

obramba ni uspela«. Ko analiziramo nezgode, pokažemo na kompleksnost verige dogodkov, 

ki lahko privede do neželenih posledic. Trenutno največja ovira v zdravstvu je kaznovalna 

politika, ki operativno osebje, kateremu se zgodi napaka, preganja kot kriminalce (Robida  

2011). Da je stvar še toliko bolj resna, se v sistemu na ta račun zgodi zelo malo ali nič. Pri 

samoporočanju je pomembno, da zajemamo informacije o zapaženih težavah, o problemih, ki 

so se sodelavcem zgodili ali bi se skoraj zgodili. S pomočjo SMS se ukvarjamo prav z 

najvišjim in najnižjim nivojem prepoznavanja nevarnosti in analizo sporočenih napak (Petelin  

2012).  Ko se nekaj zgodi, je pomembno raziskati vzroke za dogodek in ne »krivce«. Tako se 

iz napak nekaj naučimo in uvedemo spremembe, zaščite v sistem, da do podobnih napak ne bi 

več prihajalo. Za preiskave vzrokov napak obstajajo predpisani postopki (Petelin  2012). 

Kakovost in obvladovanje tveganj naj bi vodilo vršni management organizacije in ju 

spremenilo v skupne vrednote, norme in obnašanja na vseh ravneh organiziranosti. Potrebno 

je zbirati podatke o neželenih dogodkih, neželenih dogodkih, ki škodijo »stanovalcem«, 

neželenih dogodkih, ki škodijo osebju, tveganjih za neželene dogodke. Tak način omogoča, 

da se tisti, ki napako analizirajo, odmaknejo od osredotočanja na krivdo posameznikov in 

ugotavljajo, kaj je bilo narobe s sistemom, v katerem so posamezniki delali. V zdravstveni 

ustanovi, v kateri sprejmejo tak pristop, se  osredinjajo  na spremembe ter razvijajo varnostne 

mehanizme in načrte za nepredvidljivosti (Svet Evrope 2006). Pri tem igra pomembno vlogo 

tudi zdravstvena zakonodaja, ki zavezuje zdravstvene organizacije k obveznemu poročanju o 
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varnosti pacientov/stanovalcev (opredeljuje, kdaj, kdo in kako naj poroča) ter mora zagotoviti 

zaupnost sistema in pravno zaščito zdravstvenega osebja, ki poroča (Svet Evrope 2006). 

SMS se osredotoča na najtežje posledice napak – incidente – in na najštevilčnejše napake, ki 

običajno ne povzročajo škodljivih posledic ali so to skorajšnje napake, ter na napake, ki so 

bile ugotovljene pravočasno in je bila škoda že preprečena itd. Prav analiza teh pomaga 

odkrivati latentne napake v sistemu, ki jih sicer zelo težko odkrijemo (Petelin 2012). 

2.5.3 Obvladovanje tveganj in napak   

Druga vsebinsko zelo pomembna sestavina SMS je vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj 

in napak. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili ta dva procesa. V poglavju o 

obvladovanju tveganj bo predstavljeno, kaj so varnostna tveganja, kaj pomenijo za 

organizacijo, kakšen pomen ima prepoznavanje in obvladovanje nevarnosti, predstavljen bo 

proces obvladovanja tveganj in sprejetje izboljšav za znižanje tveganj na sprejemljivo raven 

ali odpravo teh.  

V poglavju o napakah bodo predstavljene vrste napak, pomen pojma »človeške napake« (ang. 

Human Error), kako napake nastajajo, s katerimi vrstami napak se soočamo in kako jih 

obvladujemo. Ob napakah se bomo dotaknili še vrst nesprejemljivega obnašanja, ki so lahko 

sprožilni faktor različnih napak. Predstavljene bodo vrste napak, ki nastajajo na različnih 

stopnjah t. i. varnostnih zaščit – na operativni ravni ali so sistemsko pogojene s prikritimi 

dejavniki. Če so tveganja in napake obvladovane, je zagotavljanje zdravstvene oskrbe 

bistveno varnejše in presenečenja manjša. 

2.5.4 Obvladovanje tveganj 

Po prvem obdobju razvoja varnosti, ko je človek odpravil tehnične napake, je spoznal, da 

zgolj perfektna tehnika in tehnologija nista dovolj. Krivulja prepoznanih vzročnih dejavnikov 

se je obrnila: 20 % tehničnih težav, 80 % človeški dejavnik. Začelo se je obdobje preučevanja 

»človeškega dejavnika«. To obdobje se je pričelo v zgodnjih sedemdesetih letih. Vendar je 

človek kaj hitro spoznal, da ljudje in njihovi možgani niso kot stroji. Človek ne deluje 

izolirano, ampak v interakciji z družbenim okoljem in ga kot takega moramo obravnavati s 

tega vidika. Človek vedno z nečim komunicira. Bodisi je to tehnologija in »stroji« bodisi 

drugi ljudje, okolje. Spoznanje, da 80 % nevarnosti izvira iz človeka samega in njegovega 

delovanja v okolju, je doprineslo k spoznanju, da bo glavni fokus v obvladovanju tveganj in 

napak potrebno usmeriti prav na človeka oz. človeški dejavnik. Velik mejnik na področju 

obvladovanja tveganj in napak je bila objava knjige angleškega psihologa Jamesa Reasona 

Human Error leta 1990. Ta je prvič kot del napak predstavil pomen latentnih napak. O 

latentnih napakah bo več govora v poglavju o napakah. Revolucionarna je bila tudi njegova 
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izjava, da se »napake ne dogajajo posameznikom, ampak organizacijam« (Petelin 2012). Sam 

sistem obvladovanja varnostnih tveganj zajema naslednje sestavine:  

- prepoznavanje nevarnosti, 

- poročanje o dogodkih in nevarnostih, 

- raziskave in analize nevarnosti/dogodkov, 

- ocenjevanje in zmanjševanje varnostnih tveganj (Petelin 2012). 

Ko govorimo o obvladovanju tveganj, sta za nas pomembni dve stvari (Petelin 2012): 

- prepoznavanje nevarnosti in 

- kakšno tveganje pomeni za nas ta nevarnost. 

Opredelitev ali identifikacija nevarnosti (ang. hazard) in management tveganj (ang. risk 

management) sta ključna procesa pri zagotavljanju varnosti v organizaciji. »Nevarnost« je 

opredeljena kot okoliščina, objekt, aktivnost ali dogodek s potencialom za poškodovanje ljudi, 

opreme, infrastrukture, izgubo materiala ali zmanjšanje predpisane izvedbene sposobnosti 

(ICAO 2009). Poudarek je na besedi potencial. Nevarnosti so sestavni del socialno-tehničnih 

sistemov (interakcije ljudi in tehnologije skozi storitveno dejavnost za ustvarjanje smotrov in 

ciljev proizvajanja). Nevarnosti niso nujno »slabe stvari«, ne rušijo sistemov ali povzročajo 

škode. Poznane nevarnosti so lahko sestavni del pripravljenih navodil za delo in gonilo stalnih 

izboljšav (Petelin  2012).  

Nevarnosti se lahko navezujejo ali izhajajo iz treh večjih skupin (Cooper  2001, 92–93): 

- Človeški dejavnik: vrednote, etika in morala ter spretnosti, znanje in usposobljenost za 

delo, potencialna področja ali priložnosti za nevarno obnašanje, preobremenjeni 

sodelavci, premalo obremenjeni sodelavci, delovni čas, zdravstveno in psihično stanje 

zaposlenih, izmensko delo, stalnost zaposlitve, kakovost komunikacije, nosečnost, 

delovanje v izrednih razmerah ali nenavadnih situacijah ipd. 

-  Dejavniki, povezani s proizvajanjem: orodja, stroji, navodila za delo s stroji, uporaba 

surovin (kemičnih in bioloških agensov), razporeditev virov (materialni, človeški, 

finančni), zaporedja opravil, normiranje dela, delovna oprema, ergonomija, standard 

nadzora, uporaba osebnih varovalnih  sredstev, nagrajevanje in spodbudne aktivnosti. 

- Dejavniki, povezani z delovnim okoljem: požarna ogroženost, stresorji (hrup, vlaga, 

vročina, mraz, prepih, vibracije, osvetlitev ipd.), kakovost talnih in delovnih površin, 

voda, razporejenost in oblikovanje delovnega okolja, vstop in izstop.  

Viri prepoznavanja nevarnosti so lahko zelo različni (Petelin 2012): 

- urgentni dopisi s strani vodstva, 

- informacije zaposlenih (sistem samoporočanja – človeške napake), 

- proces obvladovanja sprememb (posledice ob uvedbi določenih sprememb v delo) in  

- sistematična  analiza  različnih odstopanj. 
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Ko obravnavamo nevarnosti, upoštevamo pri tem tako človeške napake, ki dejansko 

povzročajo 80 % nevarnosti, in sistem poročanja. Ko dejansko prepoznamo nevarnost 

(nepomembno, iz katerega vira je prepoznana), je v naslednjem koraku potrebno oceniti, 

kolikšno tveganje ta nevarnost dejansko povzroča. Ko ugotovimo, kakšno tveganje je, je 

potrebno ugotoviti sprejemljivost tveganja, ki je lahko sprejemljivo, sprejemljivo za določen 

čas pod pogojem, da v organizaciji z obstoječimi varnostnimi strategijami zadovoljivo 

obvladujejo tveganja, in popolnoma nesprejemljivo ne glede na okoliščine. Sprejemljivost se 

običajno označuje z barvno skalo kot semafor: zelena – sprejemljivo področje, rumena – 

tolerančno območje in rdeča – nesprejemljivo področje. V letalstvu to imenujejo GAR sistem 

(green, amber, red). Odvisno od stopnje sprejemljivosti je potrebno vpeljati ustrezne ukrepe 

za zmanjšanje ugotovljenega tveganja in s tem neposrednega vpliva na nastanek napak. 

Velikost posledic ni proporcionalna nevarnosti, ampak je odvisna od okoliščin. Nevarnost je 

absolutna kategorija, tveganje pa zelo abstraktna. Ko imamo prepoznana tveganja, 

ugotavljamo, ali so za organizacijo sprejemljiva ali ne, in izvajamo ukrepe za zmanjševanje 

tveganj in posledic, kar vpliva na pojav človeških napak (Petelin 2012). 

Z obvladovanjem tveganja želimo znižati oz. zmanjšati resnost posledic določenega dogodka. 

Tudi tveganja se z družbeno-tehničnim razvojem spreminjajo. Pojavljajo se vedno nova in 

nova. Zato je potrebno stalno delovanje tega procesa (Petelin 2012).  

Ker so nevarnosti praktično kjerkoli, jih moramo znati prepoznavati in zajemati. Največkrat 

žal takrat, ko je povzročena škoda, ali pa imamo sistem, kjer nam zaposleni v organizaciji 

sporočajo, s čim so imeli težave ali kaj se jim je zgodilo med delom. Pri tveganjih je stvar 

malo drugačna. Tveganje je produkt verjetnosti (ang. probability) (dogodka), resnosti (ang. 

severity) (posledic dogodka, če do njega pride) in izpostavljenosti, ranljivosti (ang. exposure) 

(izpostavljenosti okoliščin, ko bi do dogodka lahko prišlo) (ICAO 2009).  

Za računanje tveganja se uporabljajo različna orodja. Uporablja se različne matrike, kjer se s 

črkami in številkami označuje stopnjo tveganja. Iz tega nastanejo barvne sheme, ki kot 

semafor kažejo resnost tveganja. Ko pa dodamo še dimenzijo časa izpostavljenosti, nastanejo 

zelo barvite in nazorne matrike, ki že po barvi kažejo na resnost tveganja (Petelin 2012).  

Varnost je dinamična značilnost tudi zdravstvenega sistema, pri čemer naj bi bila varnostna 

tveganja nenehno obvladovana. Pomembno je omeniti, da je sprejemljivost izvedbe varnosti 

pogosto pod vplivom domačih in mednarodnih norm in kulture. Dokler so varnostna tveganja 

redno na ustrezni ravni nadzora, bo zdravstvo uspelo ohraniti ustrezno ravnotežje med 

produktivnostjo in varnostjo. Obvladovanje tveganj je predpogoj nenehnega izboljševanja. 

Neodkrita ali sicer znana, a prezrta ali neustrezno obvladovana tveganja imajo za posledico 

pojavljanje napak. Management tveganj je primarna naloga vodstva, zato je še kako 

pomembno, da ima vzpostavljen dober poslovno-organizacijski sistem. Tveganje (ang. risk) je 

verjetnost, da se bo incident zgodil.  
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Vodstvo, ki je primarno odgovorno za vzpostavitev varnosti v organizaciji, si s pomočjo prej 

omenjenih orodij za izračun stopnje tveganja za določene aktivnosti ali procese lahko določi 

meje, do kje je delovanje še sprejemljivo investirati in urejati (Petelin 2012).  

Sistemi z visokim tveganjem imajo veliko obrambnih plasti: nekatere so že vgrajene v 

tehnologijo (npr. alarmi, fizične ovire, samodejna zaustavitev ipd.), ostale temeljijo na 

izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti (npr. zdravniki, piloti, kontrolni operaterji ipd.) in še drugih, 

odvisno od postopkov in nadzora. Njihova naloga je zaščititi potencialne žrtve in materialne 

dobrine pred lokalnimi tveganji. Večinoma so zelo učinkovite, vendar pa so še vedno 

pomanjkljivosti. Namen ocene tveganja je vzpostaviti povezavo med tveganji in 

zdravstvenimi posledicami ter oceniti tveganje za zdravje zaradi izpostavljenosti nevarnosti 

(Petelin 2012).  

Ocena tveganja je sestavni del neposrednega prizadevanja za varnost in je podana s treh 

vidikov: regulativnega, varnostno kulturnega in tržnega. Pomembno je poudariti, da sta 

zaznavanje in ocena tveganja subjektivni  presoji različnih situacij, ker je ocena tveganja 

ponavadi sociološko (družbeno) pogojena, ne glede na uporabljeno metodologijo (Cooper 

2001). Uspešno obvladovanje tveganj zahteva razumevanje človeškega obnašanja, 

raznovrstnosti človeških napak in pogojev, ki take napake lahko povzročijo (Cooper 2001). 

Proces zmanjševanja varnostnega tveganja nazorno prikazuje dejanski vpogled v potrebne 

aktivnosti, ki so nujni sestavni del zagotavljanja varnosti v vsaki organizaciji. Začne se s 

prepoznavanjem nevarnosti, gre preko ocene tveganja, ki jo te nevarnosti povzročajo, in ocene 

obrambnih mehanizmov znotraj sistema do nadzora nad zmanjševanjem tveganj in sprejetja 

izboljšav. Vsaka izboljšava, ki pomembno vpliva na zmanjševanje tveganja, naj bi šla skozi 

sistem (management sprememb in ponovna ocena tveganja) in usposabljanja zaposlenih za 

vpeljavo v življenje. Ta krog naj bi se neprestano vrtel in nadgrajeval (Petelin 2012). 

Tveganje v sistemu zmanjšujemo s postavljanjem varnostnih zaščit. V organizacijah poznamo 

dve vrsti varnostnih zaščit (Petelin 2012): 

- zaščite, ki zmanjšujejo verjetnost dogodkov, 

- zaščite, ki zmanjšujejo resnost posledic dogodkov. 

Naloga managementa organizacij pri zmanjševanju tveganja je tudi v rednem preverjanju ali 

vrednotenju učinkovitosti varnostnih zaščit. Orodje za analizo stroškov in koristi pomaga pri 

odločanju, v katero vrsto zaščite je potrebno investirati za največji učinek. V ta namen se 

vključuje regulativa, pisanje in urejanje postopkov in procedur ter usposabljanja zaposlenih 

(Petelin 2012). 

Konec vsakega procesa obvladovanja tveganj je običajno nek zapis, dokumentiranje. Vse te 

informacije, vključno s prepoznanimi nevarnostmi, posledicami, prioritetami, odgovornostjo 

in strategijami, se zbirajo v t. i. »varnostni knjižnici«, ki je baza znanja in podatkov za 

nadaljnje aktivnosti. Le-te vsebujejo varnostna priporočila, navodila, znanje za usposabljanje 
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in trening osebja, varnostne informativne plakate, biltene itd. To znanje je osnova za nadaljnje 

odločitve pri obvladovanju varnosti v organizaciji. Znanje v organizaciji, ki izhaja iz 

»varnostne knjižnice«, predstavlja povratno informacijo in kontrolo, na podlagi katerih se 

merijo analize tveganja in obvladovanje posledic, kot tudi učinkovitost virov ali metod 

varnostnega zbiranja informacij. Prav tako je to dobra baza podatkov za analizo trendov in 

učenje v organizaciji (ICAO 2009). 

2.5.5 Preprečevanje  napak 

Ker smo ljudje zmotljivi, je napake pričakovati tudi v najboljših situacijah. Napake niso 

posledica enega samega dejavnika, ampak so praviloma multifaktorske, zaradi česar jih je 

treba obravnavati stalno in presoditi vse okoliščine, ki so privedle do neželenega učinka. 

Napake so vedno pogojene s sistemskimi vzroki, ki so običajno prikriti in težko prepoznavni. 

Ukrepi se usmerjajo na to, da človeka ne moremo spremeniti, spremenimo pa lahko 

okoliščine, v katerih dela. Večina napak poteka neopaženo, saj ne povzročajo zaznavne škode 

ali pa se uporabnik z njimi sprijazni. Prikrite napake najpomembneje vplivajo na človekov 

delež pri nastanku vseh drugih. Če ostanejo neopažene, postanejo nekako del »normalnega« 

postopka in jih nadzorni pozornostni sistemi (človeka ali operacijskega sistema) ne zaznavajo 

kot nekaj slabega. V kombinaciji z banalnimi napakami ali odstopanji pa lahko prikrita 

napaka privede do neugodnega izida. Najškodljivejše so tiste napake, ki za bolnika/pacienta 

nimajo posledic ali mu škodijo prikrito (Robida 2011). Za razumevanje področja je 

pomembno poznati tudi uveljavljeno izrazoslovje, ki je  opredeljeno v dokumentu 

Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov (World Health 

Organization 2009). 

2.5.6 Vrste napak 

Ko govorimo o vrstah napak, jih lahko različno razvrščamo. Če govorimo s strani sistema, so 

to prikrite – latentne napake – in aktivne napake človeka. Če pa jih gledamo z vzročne strani, 

so to človeške napake in sistemsko pogojene napake (Reason 2000). Napaka je 

pomanjkljivost izvedbe načrtovanega dejanja ali uporaba nepravilnega načrta. Napake se 

lahko pokažejo bodisi pri izvajanju napačnih stvari (to so napake izvedbe) bodisi kot 

pomanjkljivost delati prave stvari (to je napaka opustitve) v fazi načrtovanja ali v fazi izvedbe 

(World Health Organization 2009). Ko govorimo o napakah, ki so razlogi ali sprožilni faktorji 

nesreč, se v tuji literaturi srečujemo z izrazom »human error«, ki v neposrednem prevodu 

pomeni »človeška napaka«. Slovenski jezik žal nima ustreznega izraza, ki bi razumljivo 

prevedel ta pojem. Večina to zelo enostavno enači s tem, da je za napako kriv človek v »prvi 

bojni liniji«. Iz tega izhaja tudi večinsko razumevanje tega pojma. Reason (1995) definira 

»človeško napako« kot »neuspeh načrtovanih dejanj za dosego cilja«, kar pomeni, da je načrt 
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delovanja primeren, ampak stvari ne gredo po načrtu, ali pa stvari gredo, kot je načrtovano, 

vendar je načrt za dosego cilja neprimeren.  

Napake so prisotne povsod, so kot dihanje in umiranje. »Zdravniška napaka, sestrska napaka, 

strokovna napaka« bi lahko pomenilo napako, ki je edinstvena za zdravstvene strokovnjake. 

Te napake se ne razlikujejo od napak, ki se pojavljajo povsod drugje. Specifična je samo 

dejavnost in ne napake same (Robida 2011).  Z izrazom »human error«  se opredeljujejo  

napake, ki se pojavljajo v delovanju človeka v interakciji s kompleksnimi sistemi. Vsebina 

izraza »človeške napake« je sporna. Najpogostejše razumevanje »človeške napake« je 

negativno vrednotenje napačnega obnašanja, nekaj, čemur se je treba izogibati (Rauterberg in 

Felix 1996). Zahodna kultura dojema »človeške napake« kot tabu: o napačnih dejanjih, 

napakah in drugih nevarnih vedenjih se ne govori! Ta tabu nam omogoča, da sami sebe 

predstavljamo v najboljši luči, kot nezmotljive. V javnosti običajno ni dovoljeno razpravljati, 

kako in česa bi se lahko naučili iz naših napak in zmot, ker lahko to pokvari našo javno 

podobo. Človeška napaka enostavno pomeni, da je prišlo do napake zaradi aktivnosti ali 

neaktivnosti človeka in ne, da je bil vzrok napaki nek tehnični problem, na primer okvara 

aparature. Človeške napake so večinoma aktivne napake, ki so v 80 do 90 % sprožene s 

prikritimi dejavniki neurejenih sistemov in procesov (latentne napake ali pomanjkljivosti) 

(Robida  2011). Človeška napaka je posledica in ne vzrok za napako (Rauterberg in Felix 

1996).  Zakaj torej večina ljudi sprejema človeško napako kot vzrok škodi, ki je nastala zaradi 

napake? To je zaradi tega, ker je pripisovanje krivde drugemu globoko zakoreninjeno v 

človeški psihi. Govorimo o neskrbnosti, nepozornosti, pozabljivosti, raztresenosti itd. Če 

razmišljamo tako, potem so ukrepi za odstranjevanje napak usmerjeni k posamezniku. Če 

napaka služi kot končna točka in ne kot izhodišče, to zavira nadaljnje razumevanje in 

preprečuje sistemsko ukrepanje (Robida 2011). Napaka ali preprečen neželen dogodek je le 

simptom ali kazalnik, da obstajajo napake drugje v sistemu. Z drugimi besedami, napaka je le 

vrh ledene gore – tisto, kar vidimo. Skrbelo naj bi nas tisto, kar leži pod površjem vode – 

tisto, česar neposredno ne vidimo. V resnih preiskavah neželenih dogodkov nam napake 

služijo kot dobro izhodišče za raziskovanje sistema kot takega (ICAO 2009). Osnovno načelo 

sistemskega pristopa do neželenih učinkov je, da bodo spremembe v enem delu sistema imele 

posledice na drugem delu sistema. Zato je pomembno, da se osredotočimo na poti, način, 

kako posamezni deli sistema med seboj komunicirajo, sodelujejo, se prepletajo, in ne le na 

sestavne dele same. 

2.5.7 Analiza »človeških dejavnikov« in klasifikacija napak 

Analiza »človeških dejavnikov« in klasifikacijski sistem (ang. Human Factors Analysis and 

Classification System – HFACS) opredeljuje vzroke nesreč in je dobro orodje za pomoč pri 

preiskovalnem postopku, ciljnem usposabljanju ter preventivnih ukrepih. Razvila sta ga  

Shappell in Wiegmann za potrebe civilnega letalsko-medicinskega inštituta na univerzi 
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Illinois v ZDA. Sistem temelji na Reasonovem modelu »švicarskega sira«, ki se osredotoča na 

štiri stopnje: aktivne napake, latentne napake, vključno z nevarnimi dejanji, predpogoji za 

nevarna dejanja, neustreznim nadzorom in organizacijskimi vplivi. Gre za celovit okvir 

analize »človeških napak« po Reasonu, ki opredeljuje 19 vzročnih kategorij v štirih ravneh 

»človeških napak« (DoD HFACS 2005) (glej Sliko 4, 5, 6 in 7). 

Prvi  nivo: Nevarna dejanja  

Nevarna dejanja lahko razdelimo na dve področji: napake in kršitve. Ti dve kategoriji se 

nadalje delita še na podkategorije. Napake se delijo na napake zaradi napačnih  odločitev,  

napake zaradi napačnih zaznav in napake zaradi neustrezne usposobljenosti, kršitve pa na 

rutinske kršitve in namerne  kršitve. 

Drugi nivo: Predpogoji za nevarna dejanja  

Predpogoji za nevarna dejanja so razdeljeni v tri skupine: dejavniki okolja, osebnostne 

lastnosti in človeški dejavniki. Dejavniki okolja se nanašajo na fizično in tehnično   okolje. 

Osebnostne lastnosti vključujejo neugodna duševna stanja (npr. stres, duševna  utrujenost, 

motivacija) in zaznavanje, neugodna telesna stanja (npr. bolezni, fizično  utrujenost, 

hipoksija) in psihično-vedenjske dejavnike. 

Tretji nivo: Neustrezen nadzor 

Neustrezen nadzor se nanaša na napake, ki so posledica neustreznega, pomanjkljivega  

nadzora, neuspešnega ali napačnega planiranja delovnih nalog ter na neuspešno odpravljanje 

znanih napak in nadzor kršitev. 

Četrti nivo: Organizacijski vplivi 

Ta nivo napak se nanaša na napačne poslovne in strateške odločitve, na neustrezno vodeno 

kadrovsko politiko in kulturo organizacije ter neustrezno ali napačno organiziranost samih 

delovnih procesov. 

 

 

 

Slika 4: Klasifikacijski sistem napak – 4. nivo napak 
Vir: DoD HFACS 2005. 
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Slika 5: Klasifikacijski sistem napak – 3. nivo napak 

Vir: DoD HFACS 2005. 

 

 

Slika 6: Klasifikacijski sistem napak – 2. nivo napak 

Vir: DoD HFACS 2005. 

 

 

Slika 7: Klasifikacijski sistem napak – 1. nivo napak  
Vir: DoD HFACS 2005. 
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Podoben okvir »človeških napak«, ki prispevajo k nastanku neželenih dogodkov v zdravstvu, 

zasledimo tudi v učbeniku za zdravstveno nego (Agency for Healthcare Research and Quality 

2008). Vsi ti dejavniki ne delujejo sami zase, ampak vedno v interakciji eden z drugim ali več 

skupaj istočasno. Model je zasnovan na osnovi Reasonovega modela »švicarskega sira« in 

opredeljuje pet stopenj vzrokov za nastanek napak. Napake 1. in 2. razreda spadajo med 

aktivne napake, napake 3., 4., in 5. razreda pa med skrite, prikrite (latentne) napake (Agency 

for Healthcare Research and Quality 2008) (glej Sliko 8). 

 

Slika 8: Dejavniki, ki prispevajo k neželenim dogodkom v zdravstvu 
Vir: Agency for Healthcare Research and Quality 2008. 

2.5.8  Aktivne in prikrite (latentne) napake 

Ko analiziramo sistem z vidika vzročnih faktorjev za napake, imamo aktivne napake in 

prikrite ali latentne napake. Aktivne napake so posledica prikritih – latentnih napak.   

Latentne napake in pomanjkljivosti so vrzeli v varovalih, ki so ustvarjene nezavedno in so izid 

predhodnih odločitev načrtovalcev, »regulatornih teles« in managerjev v poslovno-

organizacijskem sistemu. Te vrzeli so v vseh kompleksnih tveganih sistemih, ker odločevalci 

ne morejo napovedati vseh možnih scenarijev delovanja sistema ali procesa. Posledice teh 

odločitev se ponavadi pokažejo šele čez daljši čas. Nekateri jih imenujejo tudi nevarna stanja. 

Zajemajo lahko opremo in potrošni material, posameznike, time, naloge, organizacijske 

dejavnike itd. (Reason 1997).  

Med latentne – prikrite dejavnike za nastanek napak spadajo (DoD HFACS 2005) (glej Sliko 

4, 5, 6 in 7):  

1. organizacijski dejavniki: 
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- organizacija (strateške odločitve, kultura in klima v organizaciji, vodstvene odločitve, 

predpisi, politika organizacije), 

2. neustrezen nadzor: 

- neustrezen, pomanjkljiv nadzor,  

- neuspešno ali napačno planiranje delovnih nalog,  

- neuspešno odpravljanje znanih napak in nadzor kršitev, 

3. predpogoji za nevarna dejanja: 

- organiziranje dela (organiziranje in vodenje delovnih procesov, delovne obremenitve, 

predpisi, navodila, usposabljanje novo zaposlenih, kadrovska politika – struktura in število 

zaposlenih), 

- delovno mesto, delovni pogoji,  

- delovno okolje (prezasedene organizacijske enote, prekinitve dela, osebje itd.), 

- timsko delo (pomanjkanje nadzora in podpore, pisna in ustna komunikacija), 

- zaposleni (pomanjkljivo znanje in usposobljenost, motivacija in odnosi), 

- delovne naloge in opravila (nečitljivo, pomanjkljivo urejanje »medikamentozne« terapije, 

dostopnost, jasnost in uporaba protokolov). 

Med nevarna dejanja – aktivni dejavnik nastanka nesreč – sodijo aktivne napake: 

- napake (napake zaradi neustrezne usposobljenosti ali neusposobljenosti, napake zaradi 

napačnih odločitev ali presoje, napake zaradi napačnih zaznav ali mnenja), 

- kršitve (rutinske in izjemne kršitve). 

Aktivne napake so dejanja, ki niso varna in jih storijo tisti, ki so neposredno v stiku s 

sistemom ali procesom, ki ustvarja slabosti in nima varoval. Pri aktivnih napakah gre za 

človeške dejavnike. Aktivne napake so ukrepanje ali neukrepanje ter tudi napake in kršitve, ki 

imajo takojšen negativen učinek. Aktivne napake so navadno povezane z osebjem spredaj – v 

»prvi bojni liniji«. Človeške napake so v 80 do 90 % simptom latentnih napak, vgrajenih v 

sistem, in ne vzrok zanje (Robida 2012). Med aktivne napake pa spadajo (DoD HFACS  

2005): 

- ljudje (spodrsljaji, napake, kršitve, pozabljivost itd.), 

- zaščita, obramba (neustrezna zaščita, pravila, tehnologija, usposabljanja). 

2.5.9 Predpogoji za nastanek napak 

Poleg v prejšnjem poglavju naštetih predpogojev za nastanek napak sodi mednje tudi 

človeško obnašanje in vedenje. Marx (2001) je opredelila štiri vrste ravnanja, ki bi lahko 

pripeljale do nevarnih dejanj: 

- človeške napake (ang. human error), 

- malomarno vedenje (ang. negligent conduct), 

- lahkomiselno vedenje (ang. reckless conduct), 
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- namerne zavestne kršitve – zlonamerna naklepna dejanja (ang. intentional »willful« 

violation). 

Človeške napake tu ne pomenijo isto kot »človeške napake« (ang. human error), ampak 

opredeljujejo vrsto obnašanja, kjer človek naredi ravno tisto, kar naj ne bi. Dejanje se 

označuje kot manj krivdno dejanje. Malomarno ravnanje se opredeljuje kot premajhna stopnja 

pazljivosti pri ravnanju posameznika. Tu ni več voljne in zavestne sestavine. Malomarno 

vedenje ni zavestno povzročeno dejanje. Vsebuje le »kompenzatorni koncept« z namenom 

kompenzacije žrtve in ne kaznovanja tistega, ki je ravnal malomarno. Pri nas se malomarnost 

enači z nepazljivostjo, torej s človeško napako (lapsusom, spodrsljajem, zmoto) (Robida 

2012a). Lahkomiselno ravnanje je zavestno neupoštevanje velikega in neupravičenega 

tveganja ter zavedanja, da je velika možnost, da bo prišlo do škode. Vzrok temu je velikokrat 

vprašljiv in škoda je velikokrat pričakovana posledica, vendar ni nameravana. Posameznik 

postavlja svoj lasten interes pred interesom pacienta; zaveda se, da je velika možnost za škodo 

za zdravje pacienta; odgovornost je v celoti na strani posameznika. Namerne kršitve so 

popolnoma zavestna dejanja in so sankcionirana s kazenskim postopkom. Tu gre za zavestno 

kršenje in zanemarjanje jasnih tveganj za pacienta. Sem spadajo lahkomiselna ravnanja, 

kršitve profesionalnih norm, npr. ponarejanje zdravstvene dokumentacije, delo pod vplivom 

alkohola ali prepovedanih substanc, namerno neupravičeno škodovanje pacientom (Marx 

2001). Prav ta človeška vedenja so velikokrat pogostejši vzrok kot pa sami predpogoji za 

nevarna dejanja. Tovrstna človekova vedenja, ki so lahko sprejemljiva ali nesprejemljiva, 

obravnavamo kot kulturo pravičnosti (ang. just culture) (Marx 2001). 

2.6 »Človeške napake« 

Reason (2000) je vzročne dejavnike napak razdelil v dve veliki skupini: človeške in s 

sistemom pogojene napake. Pri človeških napakah se osredotočamo na napake posameznikov, 

krivde zaradi pozabljivosti, nepozornosti ali moralne šibkosti. Človeška napaka je sociološko 

poimenovanje, ko posamezniku pripišemo napako in gre za splošno strinjanje o tem, kaj naj bi 

posameznik naredil drugače, kot je naredil, ter je tako nenamerno povzročil ali bi lahko 

povzročil nezaželen izid (Robida 2012a). 

V zdravstvu – pri delu zdravnika – bi lahko razdelili napake na tiste, ki nastanejo zaradi 

njegovih človeških lastnosti (predvsem psihofizičnih), in na tiste, ki so posledice njegovega 

odločanja (Kersnik 2002).  

Dejavniki tveganja za odstopanja so (Leape 1994): 

- duševni in miselni procesi,  

- odločanje, 

- zunanji dejavniki. 

V nadaljevanju bomo  podrobneje opisali te dejavnike tveganja. 
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2.6.1 Duševni in miselni procesi 

Duševni in miselni procesi so zapleteni in dostopni v obliki pojavnih oblik. Lahko potekajo v 

obliki avtomatizmov (shematičnih nadzornih sistemov) ali v obliki sintetičnega mišljenja 

(Leape 1994). Veliko duševnih procesov poteka kot avtomatizmi, ki zahtevajo malo zavestne 

pozornosti in miselnega napora, zato so hitrejši in učinkovitejši. Avtomatizme uravnavajo, 

usmerjajo in nadzirajo duševni procesi, ki jih lahko imenujemo nadzorni pozornostni sistem. 

Nadzorni pozornostni sistem deluje na ravni polnega zavedanja, zato je v primerjavi z 

avtomatizmi počasnejši, logičen, zahteva dodatni napor in je utrudljiv (Leape 1994). 

Pozornostni sistem deluje ves čas, vendar pride do izraza (Leape 1994): 

- ko se nenadoma spremenijo poprej utirjene zunanje razmere,  

- ko odpovedo avtomatizmi ali so zaradi drugačnih okoliščin neustrezni, 

- ko je človek izpostavljen novim razmeram ali novim drugačnim problemom, 

- ko je potrebna analitična presoja nove situacije ali obsežnega uskladiščenega znanja in 

izkušenj. 

Na nadzorni pozornostni sistem vplivajo izjemno zapleteni procesi, ki jih imenujemo 

»sintetično« mišljenje. Procesi, ki so podlaga sintetičnemu mišljenju, potekajo na treh ravneh 

in jih lahko razdelimo na uporabo veščin, pravil in izkustva (Leape 1994). 

Veščine (ang. skill-based performance) so miselni in dejavnostni vzorci, ki temeljijo na 

uskladiščenih vzorcih (programih). Včasih ne potekajo v celoti na ravni zavestnosti in se 

približujejo avtomatizmom. Vsak odklon od smeri (rutine) vključi najprej odgovor na ravni 

veščin. 

Pravilo (ang. rule-based performance) je miselni način razreševanja problemov po preprostih 

uskladiščenih vzorcih (npr. če ima bolnik vročino, ima infekcijo). Ljudje smo pri razreševanju 

problemov bolj nagnjeni k iskanju »pravil« kot obliki nekakšnih pripravljenih receptov kot pa 

k napornemu iskanju razrešitev z uporabo izkustva. 

Izkustvo (ang. knowledge-based performance) temelji na sintetičnem mišljenju, ki vključuje 

pretekle izkušnje, spoznanja in znanja v obliki teorije ter služi za analizo novosti. Od človeka 

zahteva dodatni napor, zato si z vsem našim učenjem prizadevamo za utrditev izkustva do 

ravni pravila ali veščine. Z leti izkušenj narašča število shematičnih oblik mišljenja (veščine 

in pravila) (Leape 1994). 

2.6.2 Odločanje 

Odločanje (sprejemanje odločitev) je proces, v katerem oseba z razmišljanjem doseže stanje, 

ko hoče nekaj narediti (Kersnik 2002). Poteka lahko intuitivno (avtomatizmi), analitično 

(izkustvo) ali rutinsko (veščine in pravila). Odločanje v zdravstvu je procesno in povezano z 
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velikim številom informacij in sodelavcev. V medicini naj bi se praviloma odločali na podlagi 

verjetnosti (Kersnik 2002). 

2.6.3  Zunanji dejavniki 

Na odločanje vplivajo tako zaznavni duševni procesi kot tudi bolnikove lastnosti in delovni 

pogoji. Slednji pri izvajalcu povzročajo (Leape 1994): 

- fiziološke spremembe (utrujenost, zaspanost), 

- patofiziološke spremembe (psihoaktivne snovi, bolezen), 

- psihološke spremembe (preusmeritev pozornosti, interesni odmik, preobremenjenost s 

preobilico »različnih misli«), 

- čustvene spremembe (tesnoba, strah, dolgočasje, depresivnost, razburjenost, jeza ipd.), 

- duševne spremembe (frustracija, stres, medsebojni konflikti, preobremenjenost, nadurno 

delo), 

- stres, pritiski okoliščin (Leape 1994). 

Vse te spremembe vodijo do »prezasedenosti« miselnih procesov in s tem do odvračanja ali 

zmanjšanja pozornosti ob delu. Ob tem je pomembno poudariti pomen stresa na delo. Ko stres 

vpliva na človekov pozornostni sistem, ni vedno slabo. Človek najbolje funkcionira prav ob 

zmerni prisotnosti napetosti, tesnobe ali strahu zaradi nalog, ki jih opravlja. Delovanje je 

slabše na obeh skrajnostih: ko se zaradi enoličnosti dela dolgočasi ali pa ko ga zaradi izjemnih 

okoliščin grabi panika. V stresni situaciji pride do prevaranja pozornosti ali do regresivnega 

ukrepanja. V nujnem stanju se panično oklenemo prve razrešitve, ki nam pride na misel, in pri 

tem nismo sposobni upoštevati drugih. Naša pozornost je prevarana, ujeta v miselni tok. 

Podobno v stresnih okoliščinah regres povzroči, da se ne moremo spomniti sveže pridobljenih 

vzorcev vedenja in ukrepamo po starejših, bolj domačih, čeprav v danih okoliščinah 

neustreznih. V stresnih situacijah je zaradi panike rušilno tudi brezglavo ukrepanje. Ljudje 

naredijo karkoli, samo da nekaj storijo. Le od naključja je odvisno, ali sta bila njihova 

odločitev in ukrepanje ustrezna ali ne (Kersnik 2002). 

2.6.4 Oblike odstopanj 

Odstopanja od pričakovane smeri lahko nastanejo na katerikoli ravni sintetičnega mišljenja. 

Odstopanja od veščin so zdrsi, spodrsljaji (ang. slips), od pravil in izkustev pa zmote (ang. 

mistakes) (Leape 1994). 

Zdrsi, spodrsljaji se pojavijo ob odklonu iz predvidene smeri, ko nadzorni pozornostni sistem 

ni dovolj buden. Tovrstne napake nastanejo zaradi (Kersnik 2002): 

- ujetosti v utečene vzorce pri razreševanju manj pogostega problema, ko prevlada vzorec 

ali način, ki ga uporabljamo pri razreševanju pogostejšega podobnega problema; 
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- če opravimo pravilen postopek na napačnem predmetu, osebi; gre za spodrsljaj zaradi 

napačnega opisa; 

- asociativne aktivacije – ukrepanja zaradi asociacije ob enakem ali podobnem dražljaju; 

- začasne izgube spomina za sveži dogodek oz. načrtovani ukrep – nastal zaradi 

prekinitve pozornosti z drugim dražljajem. 

Zmota pri rabi pravil nastane zaradi napačne uporabe znanja med odločanjem, ker smo izbrali 

napačno pravilo. To je lahko zaradi napačne presoje situacije ali zaradi neustrezne izbire 

pravila. Zmote pri izkustvenem odločanju nastajajo predvsem pri novih situacijah, kjer 

izvajalec še nima programirane veščine ali pravila. Zmote zato nastajajo zaradi pomanjkanja 

izkušenj, znanja in trenutne nesposobnosti, da bi uporabili razpoložljivo izkustvo, in na drugi 

strani zaradi napačne ocene predstavljenega problema (Kersnik 2002). Tovrstne zmote, 

odstopanja in napake so (Kersnik 2002): 

- pristranskost spomina (vidimo tisto, kar vemo; spomin je nagnjen k poudarjanju izjem, 

ki jim posvečamo večjo pozornost, kot bi jo glede na pojavnost zaslužile), 

- razpoložljivost miselnega vzorca (uporaba miselnih vzorcev, ki smo si jih pridobili v 

drugačnih razmerah), 

- pristranost hitre odločitve (prehitro ukrepanje), 

- pretirano zaupanje v eno izmed možnosti. 

2.7 Sistemsko pogojene napake 

Dejavniki, ki prispevajo k sistemski pomanjkljivosti, so lahko latentni (skriti ali pa nagnjeni k 

temu, da se izmaknejo naši pozornosti) ali pa očitni in so lahko v povezavi s sistemom, z 

organiziranostjo, z osebjem ali s pacienti (World Health Organization 2009). Sistemski 

pristop predvideva sistematično razvijanje varnih struktur postopkov in procesov skupaj s 

popravnimi dejanji kot odgovor na varnostni zaplet. Temeljno izhodišče v sistemskem 

pristopu je, da se ljudje motijo in da so sistemi pomanjkljivi. Napake so videti kot posledice 

(namesto vzrokov), ki ne izvirajo iz človeške narave, ampak so sistemske narave. Ti 

vključujejo ponavljajoče se pasti za napake na delovnem mestu in v organizacijskih procesih, 

ki vodijo do njih. Protiukrepi temeljijo na predpostavki, da kljub temu ne moremo spremeniti 

človeškega vedenja, lahko pa spremenimo pogoje, v katerih ljudje delajo (Svet Evrope 2006). 

Ko govorimo o sistemskih vzrokih, imamo pred sabo kompleksnost organizacij. 

Organizacijski dejavniki, ki negativno vplivajo na varnost zdravstvenih ustanov, so (Kersnik 

2002):  

- okolje, kjer zdravstvena ustanova deluje (ekonomski pritiski okolja in zahteve družbe), 

- organizacijska struktura (kompleksnost organizacije, način delitve dela, stopnja 

centralizacije odločanja), 

- procesi v organizaciji (neformalna organizacijska struktura, kdo ima v organizaciji moč, 

usposabljanje zaposlenih), 
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- način izvajanja nalog (napetosti med stanovi, velika razpršenost odločanja, medicinska 

tehnologija, usposobljenost zaposlenih, povezovanje napačnih dejanj s človeškimi 

lastnostmi, iluzija svobodnega odločanja, teorija pravičnega sveta), 

- nadomeščanje pravih ciljev z uspešnostjo poslovanja.  

Zadnje čase se kot pomemben sistemsko pogojeni vzrok napak v zdravstvu navaja tudi 

vzvišenost in napuh posameznikov ali skupine posameznikov, ki vodijo posamezno ustanovo 

ali procese (Pajntar 2011). Osebnostni lastnosti, kot sta vzvišenost in napuh (vzvišenost – 

lastnost, značilnost vzvišenega: duhovna vzvišenost; vzvišenost nad predsodki / vzvišenost 

ideje, poklica / odpraviti koga s prezirljivo vzvišenostjo; napuh – domišljavost, prevzetnost), 

sta lahko vzrok za mnoge napake pri delu kjerkoli. Vzvišen je lahko posameznik pri svojem 

strokovnem delu ali pa skupina posameznikov, ki vodi neko ustanovo. Vzvišenost in napuh 

pripeljeta do tega, da zdravnik spregleda mnoga dejstva, jih prikriva, ne upošteva mnenja 

drugih ter dela napako za napako, ki jih ne prizna ne sebi ne drugim. Zdravniki ali vodje s 

temi osebnostnimi lastnosti pogosto razmišljajo in govorijo: le kako prihaja do takih ocen, saj 

smo mi vendar najboljši. Tako, kot mi delamo, je najboljše, mi smo ustanova, kjer se dela 

najboljše, seveda so tudi naši zdravniki najboljši. Večina teh ni pripravljena pri svojem delu 

ničesar spremeniti, vse svoje sile uperijo v dokazovanje, kako je ocenjevanje kakovosti 

nepotrebno, kako so izbrani kazalniki napačno izbrani. Ne pride jim niti na misel, da bi 

preverili, kako in zakaj prihaja pri njih do takih rezultatov in kaj bi morali storiti, da bi svoje 

delo izboljšali. Vse sile uporabijo za to, da pri preverjanju kakovosti ne bi sodelovali. Če so 

vzvišeni posamezniki na vodilnih mestih, in pogosto je tako, prihaja na takih oddelkih 

velikokrat do napak, ki jih skušajo prikriti. Delo na takih oddelkih poteka v napetem vzdušju, 

drug pred drugim skrivajo napake in tako se nihče iz napak ničesar ne nauči. Na takih 

oddelkih se napake kar vrstijo; to so napake, ki izvirajo iz sistema dela. Take napake in ljudje, 

ki stojijo za njimi, onemogočajo vsako, predvsem pa strokovno napredovanje. Zdravniku, ki 

je vzvišen, je težko pomagati. Najhuje je, kadar gre za osebnostne težave in zdravnikovo 

negotovost (Pajntar  2011). 

2.8  Pregled dosedanjih raziskav o varnostni kulturi  

Po pregledu obstoječe literature o raziskavah o merjenju ali spremljanju varnostne kulture v 

DSO v Sloveniji nismo našli. V Sloveniji je Robida (2011) izvedel pilotno raziskavo o kulturi 

varnosti pacientov. Kasneje je bila pod okriljem Ministrstva za zdravje in Robide (2012a) 

izvedena raziskava o zaznavanju varnostne kulture v slovenskih akutnih splošnih bolnišnicah. 

Obe študiji sta bili prvi vpogled v kulturo varnosti v akutnih slovenskih bolnišnicah v RS. 

Rezultati kažejo, da zaznavanje kulture varnosti ni dobro, ker ni doseglo ravni 75 % 

pozitivnih odgovorov. Najnižji odstotek odgovorov je bil na področju timskega dela med 

bolnišničnimi oddelki ter na področjih nekaznovalnega odziva na napake, podpore vrhnjega 

vodstva za varnost pacientov in števila osebja. V ZDA obstaja nekaj raziskav, ki večinoma 
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potrjujejo, da DSO zaostajajo z uporabo orodij za merjenje varnostne kulture v primerjavi z 

bolnišnicami (Greenberg et al. 2009). Merjenje varnostne kulture ni pogoj v postopku 

pridobivanja certifikata kakovosti. Bonner idr. (2008) so pri pregledu literature s tega 

področja opredelili pet študij, ki proučujejo varnostno kulturo v DSO v ZDA. Izmerjena 

varnostna kultura je slaba, ponekod ocenjena tudi kot problematična, kar je dodaten razlog za 

dodatne raziskave na tem področju.  

Bonner (Bonner idr. 2008) je pri pregledu literature našel le eno empirično raziskavo, ki 

preučuje varnostno kulturo v DSO s perspektive vodstva. Številne študije potrjujejo velik 

vpliv vodstva na kulturo varnosti. Lia (Lia, Grady in Peters 2008) trdi, da so rezultati 

organizacije (dobri ali slabi) rezultat organiziranosti in načina vodenja (managementa). 

Bonner (Bonner idr. 2008) v svojem prispevku o pregledu literature in priporočilih za delo 

zagovarja potrebo po zagotavljanju varnosti v DSO in potrebo po merjenju varnostne kulture. 

Razlogi za to so v prisotnosti starejše populacije, ki ima številne bolezni. Te se lahko 

neznačilno manifestirajo kot v npr. jemanju številnih zdravil.  

Kakšno je stanje varnostne kulture v DSO na področju institucionalnega varstva starejših 

občanov pri nas, dejansko ne vemo. Poznano je stanje na področju bolnišničnega zdravstva, ki 

je dokaj nerazvito in slabo (Robida  2010). Zaradi navedenih ugotovitev, velikega števila 

DSO, kjer se tudi vrši zdravstvena dejavnost, in razkorakom med teorijo in prakso smo se 

odločili, da opravimo raziskavo o zaznavanju varnostne kulture v DSO, kar bo dobra osnova 

za nadgradnjo in vpeljevanje izboljšav v DSO. 

2.9 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave 

V organizacijah se je razumevanje in odnos do varnosti zadnjih trideset let zelo spremenil. Na 

prvi pogled je odgovor na vprašanje »zakaj se dogajajo nesreče« zelo preprost: od filozofske 

razlage (slabe stvari se dogajajo slabim ljudem) do znanstveno utemeljene razlage, osnovane 

na vzročno-posledičnem mehanizmu (Reason 2000). Povod za razvoj varnosti in varnostne 

kulture so bile velike odmevne nesreče s katastrofalnimi posledicami za ljudi in okolje 

(jedrske nesreče, nesreče v kemijski tovarni, letalske nesreče, nesreče na naftnih ploščadih 

itd.). Te so močno spremenile sam način dela in razvoj novih pristopov upravljanja s tveganji. 

Pojem »varnostna kultura« se je prvič pojavil v poročilu raziskave vzrokov jedrske nesreče v 

Černobilu. Razvoj konceptov varnosti je potekal skozi tri obdobja: obdobje, kjer so za vzroke 

nesreč krivili zgolj tehnični faktor, preko obdobja, kjer je bil glavni krivec za vse nesreče 

človek, do zadnjega obdobja, kjer so nova spoznanja prinesla vedenje o organizacijskem 

vzroku (človek, tehnologija in okolje). Drugi pomemben mejnik v razvoju varnosti je leto 

1990, ko je Reason objavil znamenito knjigo Human Error in podal revolucionarno izjavo, 

»da se napake ne dogajajo posameznikom, ampak organizacijam« (Petelin 2012). V knjigi 

avtor veliko govori o napakah. Prvič je bil predstavljen pomen prikritih, spečih (latentnih) 
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napak. Reasonov prispevek k razvoju varnosti predstavlja tudi dopolnjen model za razlago in 

razumevanje nastanka prikritih in aktivnih napak – model švicarskega sira.  

Glavni problem pri zagotavljanju varnosti je obvladovanje napak in tveganj. Človek ne deluje 

izolirano, vedno je z nečim v interakciji. Vedno komunicira ali s tehnologijo ali z drugimi 

ljudmi ali z okoljem. Spoznanje, da 80 % napak izvira iz človeka in njegovega dela s 

tehnologijo in v okolju, je preusmerilo glavno pozornost na t. i. človeški dejavnik. Razvilo se 

je vedenje o napakah in sistem ugotavljanja in preprečevanja napak. Skladno s tem se v 

visoko varnostno tveganih sistemih (npr. letalstvo) zelo razvije sistem zagotavljanja varnosti 

in obvladovanje varnostnih tveganj.   

Zdravstvo, ki velja za veliko kompleksnejši sistem kot npr. letalstvo, se področja varnosti šele 

loteva. Čeprav je varnost pacientov glavna prioriteta zdravstva, je dokaj slabo razvita in 

velikokrat napačno razumljena. V zdravstvu se je dokaj pozno začelo priznavati pomen 

sistemskih dejavnikov na neželene dogodke. Študije po svetu so pokazale, da vsak deseti 

pacient doživi škodo za svoje zdravje pri zdravljenju v akutni bolnišnici zaradi napake, 

približno vsak tisoči pa zaradi napake tudi umre (Robida 2013).  Epidemiološke razsežnosti 

napak s škodo za pacienta predstavljajo hud javno zdravstveni problem. Na žalost se tega 

problema pri nas še nismo lotili, ker namesto kulture varnosti prevladuje kultura obtoževanja 

posameznika in kultura strahu (Robida 2010). Pri nas imamo veliko zmedo na področju 

»poimenovanja napak«. Če želimo izboljšati varnost pacientov, moramo napake pravilno 

prepoznati, poimenovati, analizirati ter proaktivno obvladovati tveganja. Ko pride do napake s 

škodo za pacienta, jo, če se le da, skrijemo, kar je ena običajnih človeških reakcij na strah. Če 

se za napako izve, se skuša za napako obtožiti posameznika ali skupino, ki je napravila 

aktivno napako, in s tem opravičiti svojo odličnost. Tu gre za sindrom ranljivega sistema, ki 

temelji na treh patoloških prvinah: obtoževanje, zanikanje in lažna odličnost. Vsaka od teh 

sistemskih prvin je globoko zakoreninjena v človeški psihi in je zato bolj ali manj prisotna v 

vseh organizacijskih kulturah. Vse tri prvine so povezane in vsaka od njih pospešuje drugi 

dve. Tako tvorijo samoobnovljiv krog, ki preprečuje kakršen koli program varnosti pacientov, 

če ne izločimo ali vsaj omilimo njihovega malignega vpliva (Reason, Carthey in de Leval 

2001). Obtoževanje posameznika za napake je najbolj trdovraten in razširjen škodljiv učinek 

za varnost pacientov. Osnovano je na »osebnem modelu« (Reason 1995). Varnostna kultura je 

dejansko orodje za zagotavljanje varnosti, preprečevanje napak, učenje iz napak in 

obvladovanje tveganj v vseh bistvenih procesih v organizaciji. Je lahko velika spodbuda ali 

največja ovira pri zagotavljanju varnosti. Lahko jo dokaj enostavno merimo in na osnovi 

rezultatov pripravimo sistemske izboljšave. Meritev varnostne kulture daje nazoren pogled v 

delovanje same organizacije. Meri zaznavanje in način razmišljanja zaposlenih v določenem 

trenutku, način komunikacije, javljanje napak, učenje iz napak, podporo managementa za 

področje varnosti, ugotavlja skladnost s postopki, meri predajo informacij med turnusi, meri 

prisotnost kaznovalne politike za napake, preučuje vpliv števila in usposobljenost osebja za 
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delo v organizaciji itd.  Prav zaradi velikega pomena in vpliva na razvoj je izboljševanje in 

zagotavljanje varnosti v organizaciji za management ključnega pomena. 

Raziskave na področju varnosti v zdravstvu v svetu (v bolnišnicah in DSO) kažejo na slabo 

razvitost varnostne kulture. Kot pomemben dejavnik je izpostavljena komunikacija, podpora 

vršnega managementa  in kaznovalna politika za napake. Pri nas imamo le raziskavo 

varnostne kulture na področju akutnih bolnišnic. Tudi tu so rezultati dokaj slabi. Praga dobro 

razvite kulture varnosti (75 % pozitivnih odgovorov) ni presegel noben dejavnik.   
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3 RAZISKAVA O VARNOSTNI KULTURI V DSO V GORIŠKI,  NOTRANJSKO-

KRAŠKI IN OBALNO-KRAŠKI REGIJI  

Problem varnih in zanesljivih sistemov je problem, s katerim se soočajo vsi izvajalci 

zdravstvene dejavnosti. Razlike med tistim, kar se dogaja v praksi, in tistim, kar bi se lahko, 

so zelo velike. Izboljševanje kulture varnosti je dolgoročen, sistemski  in nenehen proces. Je 

bistvena sestavina preprečevanja napak in izboljševanja zdravstvene obravnave (Robida 

2012a). Ker kultura varnosti bistveno vpliva na varnost pacientov, jo je pomembno poznati. S 

pomočjo vprašalnikov jo je moč izmeriti. S tem dobimo presečno raziskavo, saj merimo 

zaznavanje kulture varnosti v nekem trenutku. Z merjenjem dobimo dober vpogled o: 

-  zavzetosti za praktično uporabo znanja o varnosti pacientov, veščin in odnosa pri 

vsakdanjem delu,  

- uporabi timskih veščin v večpoklicnem timu za optimalno varnost pacientov, 

- vsakodnevni uporabi znanja o komunikaciji za varnost pacientov, 

- pričakovanju, razpoznavanju in odstranjevanju tveganj, ki lahko pripeljejo do napak, 

- prepoznavanju skorajšnjih napak, škodljivih dogodkov, ukrepanjih za njihovo 

preprečevanje, 

- poročanju, analiziranju, učenju iz napak, preprečevanju ponovitev, 

- optimiziranju človeških dejavnikov. 

V naslednjem poglavju bodo predstavljeni rezultati in glavne ugotovitve anketne raziskave o 

zaznavanju varnostne kulture v DSO Goriške, Notranjsko-kraške in Obalno-kraške regije. 

Predstavljen je  uporabljen standardiziran vprašalnik, opis populacije in rezultati same 

raziskave. Varnostna kultura je eden izmed ključnih dejavnikov uspešnega zagotavljanja 

varnosti in kakovosti v organizaciji. Je kot nekakšen barometer in hkrati pomeni temelje za 

nadgradnjo in vpeljevanje sprememb z namenom dviga zavedanja o pomenu varnosti. Je pa 

kazalnik stanja v organizaciji in daje koristne informacije za bodočnost.  

Tako kot organizacijsko kulturo lahko tudi varnostno kulturo uspešno merimo. Za merjenje 

varnostne kulture se uporabljajo številna orodja. Najprikladnejši je anketni vprašalnik, ki meri 

zaznavanje kulture varnosti v določenem trenutku. V literaturi je navedenih več modelov. 

Zelo poznan je Cooperjev model, s katerim se proučuje varnostno kulturo v organizaciji s  

treh vidikov: z vidika zaznavanja zaposlenih (varnostno klimo), z vidika vzorcev obnašanja in 

vedenja ter z organizacijskega vidika (sistem zagotavljanja varnosti) (Cooper 2000). 

Zelo uporaben način je tudi anketna raziskava. Pri Westatu (Sorra in Nieva 2004) so za 

ameriško Agencijo za raziskave in kakovost zdravstvene obravnave (AHRQ) razvili orodje  

za merjenje varnostne kulture v DSO. Westat (2011) je razvil vprašalnik o raziskavi kulture 

varnosti v domovih za starejše občane (NHSOPSC - Nursing Home Survey on Patient Safety 

Culture). Anketna raziskava je lahko uporabljena: 
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- kot diagnostično orodje za oceno stanja varnosti stanovalcev in varnostne kulture v 

domu za starejše občane, 

- kot posredovanje za dvig zavedanja zaposlenih o vprašanjih varnosti stanovalcev, 

- kot mehanizem za oceno učinka pobud za izboljšanje varnosti pacientov in 

- kot način za spremljanje sprememb v kulturi varnosti stanovalcev v daljšem časovnem 

obdobju. 

3.1 Opis vprašalnika  

Merski inštrument v naši raziskavi je anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik Raziskava o  

kulturi varnosti stanovalcev v domu za starejše občane (Nursing Home Survey on Patient 

Safety Culture - NHSPSC) vsebuje 42 vprašanj in se osredotoča na 12 področij varnosti.  

Devet od 12 področij je podobnih bolnišničnemu vprašalniku. Dodana so bila tri  področja: 

skladnosti s postopki, izobraževanje in usposabljanje ter timsko delo. Osem  vprašanj je bilo 

obrnjenih. Privzeti originalen vprašalnik sem prevedla v slovenski jezik. Za lažje razumevanje 

namena in vsebine vprašalnika sem pripravila krajši uvodni nagovor in na kratko obrazložila 

določene raziskovalne probleme in dejstva. Hkrati pa sem jih povabila k anonimni anketni 

raziskavi. 

Struktura vprašalnika je sestavljena iz sedmih  sklopov.  

- Prvi sklop – Sklop A: ta sklop obravnava delo v lastni organizaciji – DSO (Delo v 

vašem domu za starejše občane). Vsebuje 18 vprašanj. Anketiranci lahko izbirajo med 6 

možnimi odgovori (se nikakor ne strinjam, se ne strinjam, sem neodločen, se strinjam, 

se močno strinjam ali ne uporabljamo/ne vem). 

- Drugi sklop – Sklop B: ta sklop proučuje komuniciranje (Komuniciranje). Vsebuje 11 

vprašanj. Anketiranci lahko izbirajo med 6 možnimi odgovori (nikoli, redko, včasih, 

pogosto, vedno in ne uporabljamo/ne vem). 

- Tretji sklop – Sklop C: ta sklop proučuje neposredno nadrejenega (Vaš nadrejeni). 

Vsebuje tri vprašanja. Anketiranci lahko izbirajo med 6 možnimi odgovori (se nikakor 

ne strinjam, se ne strinjam, sem neodločen, se strinjam, se močno strinjam ali ne 

uporabljamo/ne vem). 

- Četrti sklop – Sklop D: ta sklop proučuje neposredno DSO (Vaš dom za starejše 

občane). Vsebuje 10 vprašanj. Anketiranci lahko izbirajo med 6 možnimi odgovori (se 

nikakor ne strinjam, se ne strinjam, sem neodločen, se strinjam, se močno strinjam ali ne 

uporabljamo/ne vem). 

- Peti sklop – Sklop E: ta sklop sprašuje o splošni oceni varnosti (Splošna ocena). 

Vsebuje dve vprašanji. Anketirance sprašuje, ali bi priporočili svoj DSO prijateljem in 

znancem za njihove družinske člane in po splošni oceni varnosti v lastni organizaciji. 

Na prvo vprašanje je mogoče dati tri možne odgovore (da, mogoče in ne). Na drugo, 
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kjer se ocenjuje stopnjo varnosti, pa lahko anketiranci izbirajo med petimi možnimi 

odgovori (slaba, primerna, dobra, zelo dobra in odlična). 

- Šesti sklop – Sklop E: v tem sklopu so zajete vse druge informacije (Druge 

informacije): vloga v DSO (vodja, zdravnik, strokovni delavec, diplomirana medicinska 

sestra, zdravstveni tehnik, bolničar, administrativni delavec, ostalo osebje – strežnica, 

hišnik, čistilka in ostali neopredeljeni), čas zaposlitve (manj kot dva meseca, manj kot 

leto, 1–2 leti, 3–5 let, 6–10 let, 11 in več let), povprečno oddelano število ur na teden 

(15 ur in manj, 16–24 ur, 25–40 ur, več kot 40 ur tedensko), rednost zaposlitve (da, ne), 

mesto, kjer zaposleni dela največ časa (različna delovišča, varovani oddelek, negovalni 

oddelek, enota za rehabilitacijo, druge enote), neposreden stik s stanovalci (da, ne). 

- Sedmi sklop – Sklop G: v tem sklopu je mesto za komentarje o oskrbi in varnosti 

stanovalcev v lastni organizaciji. (Vaši komentarji).  

V sami analizi so bila vprašanja iz različnih sklopov združena v posamezna področja. Glede 

na raziskovalna področja je moč razbrati razvitost ali nerazvitost kulture varnosti oz. na 

katerih področjih imajo organizacije še veliko priložnosti za izboljšave. Seznam področij v 

anketnem vprašalniku: 

- 1. področje: Timsko delo (4 vprašanja)  

- 2. področje: Kadrovska  zasedenost (4 vprašanja) 

- 3. področje: Skladnosti s postopki (3 vprašanja) 

- 4. področje: Usposabljanje in spretnosti (3 vprašanja) 

- 5. področje: Nekaznovalni odziv na napake (4 vprašanja) 

- 6. področje: Predaja službe, informacij o stanovalcih med turnusi (4 vprašanja) 

- 7. področje: Povratne informacije in sporočila o dogodkih (4 vprašanja) 

- 8. področje: Odprta komunikacija (3 vprašanja) 

- 9. področje: Pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev (3 

vprašanja) 

- 10. področje: Celokupno zaznavanje varnosti (3 vprašanja) 

- 11. področje: Podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev (3 vprašanja) 

- 12. področje: Učeča se organizacija (4 vprašanja) 

Poleg tega  anketni vprašalnik vključuje 7 osnovnih demografskih vprašanj in dve skupni 

oceni: 

- Priporočilo za nastanitev v DSO (1 vprašanje) 

- Ocena stopnje varnosti (1 vprašanje). 

Preglednica 2: Opis definicij dejavnikov varnostne kulture in obrazložitev pojmov  

Varnostna kultura 

 

Definicije dejavnikov: V kolikšni meri … 

 

1. Odprta  komunikacija Osebje lahko spregovori o težavah pri svojem delu. Njihove ideje in 
predlogi se upoštevajo pri delu.  
 

2. Skladnost s postopki Osebje sledi standardnim postopkom in strokovnim navodilom za delo s 
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stanovalci. Osebje ne ubira bližnjic, da bi svoje delo opravilo hitreje in 
lažje.  
 

3. Povratne informacije in poročila o 

dogodkih in zapletih 

 

Osebje razpravlja o načinih za ohranitev varnega dela s stanovalci. Osebje 
vedno sporoči nekomu, če opazi nekaj, kar bi lahko povzročilo škodo 
stanovalcem , in išče rešitve, da se iste težave ne bi ponavljale vedno 
znova.  

 

4. Predaja službe, informacij o 

stanovalcih med turnusi 

Zaposleni dobijo o stanovalcih vse informacije, ki jih potrebujejo pri 

svojem delu. Prav tako imajo vse potrebne informacije ob spremembah 

načrta nege ali ob premestitvah novih stanovalcev iz bolnišnice ali drugih 
ustanov.  

 

5. Podpora vrhnjega vodstva za 

varnost stanovalcev 

 

Vodstvo DSO ustvarja delovno klimo, ki promovira varnost stanovalcev, 

in s svojim delom tudi kaže, da je varnost stanovalcev glavna prioriteta. 
 

6. Nekaznovalni odziv na napake 

 

Osebje ni kaznovano, ko se zgodijo neljubi dogodki. Osebja se ne 

izpostavlja ali kaznuje, če naredijo napake. Osebje prostovoljno prijavlja 
svoje napake. 

 

7. Učeča se organizacija Obstaja kultura učenja, kjer je mogoče učenje iz lastnih napak in na osnovi 
vpeljevanja sprememb lažje zagotavljanje varnosti stanovalcev in 
vrednotenje  učinkovitosti uvedenih sprememb.  
 

8. Celokupno zaznavanje varnosti Za stanovalce je dobro poskrbljeno. Zagotavlja se jim varnost pri izvajanju  

nege in oskrbe. 

 

9. Ustreznost števila in kompetenc 

osebja 

Tu je dovolj osebja za nego in oskrbo. Poskrbljeno je za ustrezno stopnjo 

varnosti med predajami službe, ko na oddelkih ni osebja. Zaradi stalnosti 

osebja je lažje zagotavljati varnost pri zdravstveni oskrbi in delu s 
stanovalci. 

 

10. Pričakovanja in ukrepi nadrejenih 

za izboljšanje varnosti stanovalcev 

Nadrejeni prisluhnejo idejam in predlogom osebja za izboljšanje varnosti 
stanovalcev, pohvalijo zaposlene, ki upoštevajo dana navodila, in 
posvečajo veliko pozornosti problemom v zvezi z varnostjo obravnave. 
 

11. Timsko delo Osebje spoštuje drug drugega, pomaga drug drugemu, se počuti kot del 
tima. 

 

12. Usposabljanje in veščine Osebje ima ustrezna izobraževanja in usposabljanja, ki jih pri svojem delu 
potrebujejo. Imajo dovolj znanja in so usposobljeni za delo z različnimi 
vrstami stanovalcev in svojcev (od zelo zahtevnih do manj zahtevnih).  

Zaposleni razumejo pomen usposabljanj v DSO. 

 

Vir: Westat 2011. 

3.2 Populacija in vzorec 

Ker gre za cenzus (vključeni so bili vsi elementi ciljne populacije), ni potreben poimenski 

spisek zaposlenih. Potrebno je bilo samo število zaposlenih v posameznih DSO zaradi 

razdeljevanja anketnih vprašalnikov in analize. Vprašalnik je bil anonimen. Za spletno anketo 

se nisem odločila, ker je odziv na spletne ankete slabši, kot je ročno izpolnjevanje 

vprašalnika, in ker večina zaposlenih v operativnem delu nima dostopa do računalnikov. 

Anketa je bila namenjena vsem zaposlenim v DSO, ki imajo ali nimajo neposrednega stika s 

stanovalci. Po predhodnem razgovoru z vodji zdravstveno negovalne službe, ki so opravili še 

delo koordinatorjev, smo se odločili za določeno število poslanih anketnih vprašalnikov. Med 

vsemi zaposlenimi je 60 % zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, ostalih 40 % pa v ostalih 
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podpornih službah. Poslanih je bilo 1.322 vprašalnikov, s katerimi smo zajeli 78 % vseh 

zaposlenih. Glede na pričakovano odzivnost, ki je 20–40 % (Flere 2000), smo s pridobljenimi 

podatki zadovoljni. Vrnjenih je bilo 711 vprašalnikov, kar pomeni 54 % odzivnost. 
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 Graf 1: Število zaposlenih in delež zaposlenih v ZN in oskrbi v primerjavi z vsemi v 

raziskovalni regiji 

3.3 Izvedba raziskave 

Raziskava je bila kvantitativna. Potekala je od konca meseca aprila do konca meseca oktobra 

2011. Vključenih je bilo 21 DSO Goriške, Obalno-kraške in Notranjsko-kraške regije. Kriterij 

izbora je bila voljnost sodelovanja. Sodelovanje je odklonil le en manjši zavod Goriške regije, 

dva DSO v isti regiji (dve enoti istega DSO) sta oddali rezultate anket skupaj. 

Primorsko-notranjska  regija zajema: 

- Tolminsko področje (DSO Tolmin, DSO Petrovo Brdo, DSO Podbrdo), 

- Kraško področje (DSO Sežana, Posebni zavod Dutovlje),  

- Vipavsko-goriško področje (DSO Nova Gorica, DSO Podsabotin, DSO Ajdovščina, 

DSO Prvačina, Center starejših Pristan Vipava, Turzis – Renče),  

- Obalno področje (DSO Koper, DSO Lucija, DSO Izola),  

- Notranjsko regijo (DSO Cerknica, DSO Vrhnika, DSO Logatec, DSO Marije Marte 

Logatec, DSO Postojna, DSO Talita Kum Postojna) in  

- Idrijo in Spodnjo Idrijo (DSO Idrija in DSO Spodnja Idrija).    

V tej regiji je 23 DSO, kjer je prostora za 3.541 oskrbovancev (zmogljivosti nesodelujoče 

organizacije nismo upoštevali). Zaposlenih je 1.686 oseb z različno izobrazbeno strukturo. Od 

tega jih je 1.011 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi (v nadaljevanju ZN in oskrba), kjer 

so v neposrednem kontaktu z oskrbovanci/stanovalci. Na področju ZN in oskrbe delujejo 
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diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki ali srednje medicinske sestre, bolničarji – 

negovalci, bolniške strežnice (ponekod gospodinje), fizioterapevti, delovni terapevti in 

delovni inštruktorji, na področju sociale pa še socialni delavci. 

3.4 Statistična obdelava podatkov  

Podatki, ki jih predstavljamo v empiričnem delu, so bili zbrani v času od konca meseca aprila 

do konca meseca oktobra 2011. Za obdelavo podatkov je bilo potrebno navesti samo število 

razdeljenih anket, ki se je skladalo s številom zaposlenih in končnim številom vrnjenih 

anketnih vprašalnikov po DSO. Vsak vprašalnik je bil pregledan glede popolnosti. Komentarji 

so zapisani po naslednjih kategorijah: premalo osebja in pripomočkov, mnenje, da je varnost 

dobra, negativna mnenja, predlogi in nerazumljivosti ali nepomembnosti. Nepopolnih 

vprašalnikov ni bilo. Za vsako postavko smo izračunali odstotek pozitivnih odgovorov 

(strinjam se, zelo se strinjam; pogosto, vedno; ocenjeno s 4 ali 5). Nevtralni so bili odgovori z 

oceno 3, negativni pa odgovori z oceno 1 in 2. Pri 8 postavkah smo odgovore vrednotili 

obrnjeno.  Likertova lestvica je bila skrčena na tri mere: pozitivno, nevtralno, negativno. 

Uporabili smo definicije AHRQ zaradi možne uporabe primerljivosti rezultatov z drugimi. 

Manjkajoče odgovore smo pri prikazu odstotkov izključili.  

Pri prikazu izidov v grafih frekvenc odgovorov so prikazana področja, kjer zaposleni menijo, 

da je DSO dobra in kje so priložnosti za izboljšave. Meje so postavljene umetno. Zaznavanje 

področja kot dobrega so odgovori na trditve/vprašanja, ki jih 75 % ali več respondentov oceni 

pozitivno – »strinjam se/zelo se strinjam« ali »pogosto/vedno«. Enako velja za nasprotne 

trditve/vprašanja, ki so zapisana tako, da ocena 1 ali 2 pomeni pozitivno mišljenje, ocena 4 ali 

5 pa negativno.  

Priložnost za izboljšave pomenijo odgovori na trditve/vprašanja, ki jih 50 % ali manj 

respondentov oceni pozitivno (odgovori so negativni ali nevtralni). Poleg prikaza izidov za 

celotni DSO bomo rezultate prikazali tudi za poklicne skupine, ker je pomembno razumeti, 

kako so ti rezultati vplivali na rezultate DSO. Za zelo majhne skupine (11 ali manj oseb) 

rezultatov ne bomo prikazali, ker bi bilo moč na podlagi tega identificirati posameznike. 

Zbrani podatki so bili urejeni in obdelani s pomočjo Nursing Home Excel tool (V 1.0), s 

pomočjo statističnega programa SPSS – verzija 19, za izračun razlik med dvema proporcema 

pa smo uporabili z-test. Za analizo rezultatov smo uporabili še opisno statistiko, za potrditev 

postavljenih hipotez pa Pearsonov korelacijski koeficient. Rezultate smo ocenili kot 

statistično signifikantne pri vrednosti p<0,05. 

3.5 Izidi iz raziskave  

V nadaljevanju bomo predstavili izide analize stanja varnostne kulture v DSO Goriške, 

Notranjsko-kraške in Obalno-kraške regije. Rezultate bomo predstavili za vse DSO skupaj. 
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3.5.1 Demografski in drugi podatki anketirancev 

V spodnjih preglednicah so predstavljeni demografski podatki, podatki o delovnih področjih, 

delovni dobi v DSO in delovnem času, ter kolikšen je delež osebja, ki dela direktno s 

stanovalci.  

Preglednica 3: Demografski podatki  

Demografski podatki 

Vloga v DSO 

5 % Vodja (direktor, strokovni vodja, vodja ZN ali pomočnik direktorja za ZN, vodja oddelka) 

1 %  Zdravnik 

8 % Diplomirana medicinska sestra 

22 %  Medicinska sestra, zdravstveni tehnik 

26 %  Bolničar negovalec 

4 %  Strokovni delavci 

4 %  Administrativni delavci 

18 %  Ostalo osebje (hišnik, strežnica, čistilke) 

4 % Ostali, ki niso navedeni 

8 % Neoznačeno  

Preglednica 4: Delovna področja 

Delovno področje, kjer ste večino delovnega časa 

31 % V različnih enotah. Nimam določene enote ali oddelka.  

7 % Varovani oddelek/oddelek za osebe z demenco  

1 % Oddelek za rehabilitacijo 

35 % Negovalni oddelek 

26 % Drugi oddelki ali področja 

Preglednica 5: Delovna doba v DSO, delovni čas  

Kako dolgo že delate v tem domu?  Povprečni tedenski delovnik 

 2 % Manj kot dva meseca  1 % 15 ur ali manj 

11 % 2 do 11 mesecev  3 % 16 do 24 ur tedensko 

15 % 1 do 2 leti  47 % 25 do 40 ur tedensko 

16 % 3 do 5 let  49 % Več kot 40 ur tedensko 

20 % 6 do 10 let    

37 % 11 let in več     

 

Večji del delovnega časa je v neposrednem stiku s stanovalci 68 % anketiranih zaposlenih. 

3.5.2 Zaznavanje kulture varnosti 

Ankete o kulturi varnosti v organizacijah merijo varnostno klimo, saj vprašalniki ocenjujejo 

zaznavanje postopkov in vedenja zaposlenih v njihovem delovnem okolju ter kažejo na 

prioritete za udejanjanje varnosti. Korist anket o kulturi varnosti pacientov je v pospeševanju 

drugačnega razmišljanja o varnosti in razumevanju sprememb, potrebnih za izboljšave. Dajejo 

vpogled v zaznavanje osebja o varnosti pacientov in omogočajo ukrepanje za izboljšave, ki je 
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osnovano na rezultatih. Ugotavljajo dobre in slabe strani varnosti pacientov. Le s pomočjo 

izmerjenih zaznav med osebjem je moč pripraviti ukrepe in rešitve, ki bodo pripomogli k 

varnejši obravnavi pacientov in večji varnosti zdravstvenega osebja pred neupravičenim 

obtoževanjem (Robida 2011). 

Preglednica 6: Izmerjeni rezultati: deleži pozitivnih in negativnih odgovorov 

SPLOŠNO ZAZNAVANJE 

VARNOSTI 

            Pozitivno             Nevtralno            Negativno 

1. V našem domu je za stanovalce 

dobro poskrbljeno. (D1) 

 

2. Temu domu dobro uspeva 

ohranjati varnost stanovalcev. 

(D6) 

 

3. Ta dom zagotavlja varno okolje 

za stanovalce. 

 

POVRATNE INFORMACIJE O NAPAKAH, INCIDENTIH 

1. Kadar zaposleni sporočijo 

nekaj, kar bi lahko škodilo 

stanovalcu, nekdo vedno ukrepa. 

(B4) 

 

2. V našem domu se pogovarjamo 

o tem, kaj storiti, da se neljubi 

dogodki/zapleti ne bi ponavljali. 

(B5) 

 

3. Če osebje opazi nekaj, kar bi 

lahko škodilo stanovalcu, vedno 

nekoga opozori na to. (B6) 

 

4. V našem domu se pogovarjamo 

o načinih za varnost stanovalcev. 

(B8) 

 

PRIČAKOVANJA IN UKREPI NADREJENIH ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI 

STANOVALCEV 

1. Moj nadrejeni upošteva 

predloge zaposlenih glede 

varnosti stanovalcev. (C1) 
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2. Moj nadrejeni pohvali 

zaposlene, ki pri delu upoštevajo 

prave postopke. (C2) 

 

3. Moj nadrejeni posveča veliko 

pozornosti problemom varnosti v 

domu. (C3) 

 

UČEČA SE ORGANIZACIJA 

R1. V domu se dopušča, da se iste  

napake vedno in znova 

ponavljajo. (D3) 

 

2. V našem domu z lahkoto 

uvajamo spremembe za 

izboljševanje varnosti 

stanovalcev. (D4) 

 

3. V našem domu vedno delamo 

stvari za izboljšanje varnosti 

stanovalcev. (D5) 

 

4. Ko se v domu uvedejo 

spremembe za izboljšanje 

varnosti stanovalcev, se preverja 

njihova učinkovitost. (D10) 

 

PODPORA VRHNJEGA VODSTVA ZA VARNOST STANOVALCEV 

1. Vodstvo sprašuje zaposlene, 

kako bi lahko izboljšali varnost 

stanovalcev v domu. (D2) 

 

2. Vodstvo prisluhne idejam 

osebja za izboljševanje varnosti 

stanovalcev. (D7) 

 

3. Vodstvo po domu pogosto 

preverja oskrbo stanovalcev. (D9) 

 

USPOSABLJANJA IN VEŠČINE 

1. Zaposleni so ustrezno 

usposobljeni za delo v domu. (A7) 
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2. Zaposleni so dovolj 

usposobljeni za delo s težavnimi 

stanovalci. (A11) 

 

3. Zaposleni razumejo namen 

usposabljanja v domu. (A13). 

 

SKLADNOST S POSTOPKI 

1. Zaposleni pri delu s stanovalci 

upoštevajo uveljavljene postopke. 

(A4) 

 

R2. Zaposleni ubirajo bližnjice, 

da je njihovo delo hitreje 

opravljeno. (A6) 

 

R3. Zaposleni zaradi lažjega dela 

pogosto ignorirajo postopke. 

(A14) 

 

TIMSKO DELO 

1. Zaposleni v domu se med seboj 

spoštujemo. (A1) 

 

2. Zaposleni v domu drug drugega 

podpiramo. (A2) 

 

3. Zaposleni se počutijo kot del 

tima. (A5) 

 

4. Kadar ima kdo od zaposlenih 

zares veliko dela, mu drugi 

priskočijo na pomoč. (A9) 

 

PREDAJA SLUŽBE IN INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI 

1. Zaposleni so seznanjeni s tem, 

kakšno znanje in veščine 

potrebujejo pred prvim stikom s 

stanovalci. (B1) 
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2. Zaposleni so takoj seznanjeni z 

vsako spremembo v načrtu nege 

in oskrbe stanovalca. (B2) 

 

3. Imamo vse potrebne 

informacije o stanovalcih, ko so ti 

sprejeti v dom. (B3) 

 

4. Zaposleni imajo vse potrebne 

informacije, ki jih potrebujejo za 

oskrbo in nego stanovalcev. (B10) 

 

ODPRTA KOMUNIKACIJA 

1. Pri nas se cenijo zamisli in 

predlogi osebja. (B7) 

 

R2. Pri nas se mnenje osebja ne 

upošteva. (B9) 

 

3. Zaposlenim ni težko 

spregovoriti o problemih v domu. 

(B11) 

 

NEKAZNOVALNI ODZIV NA NAPAKE 

R1. Zaposlene obtožujejo za 

poškodbe stanovalcev. (A10) 

 

R2. Zaposleni se boji poročati o 

svojih napakah. (A12) 

 

3. Zaposlenega se pravično 

obravnava, ko naredi napako. 

(A15) 

 

4. Zaposleni se počutijo varno, ko 

poročajo o svojih napakah. (A18) 

 

USTREZNO ŠTEVILO IN KOMPETENCE OSEBJA 

1. Imamo dovolj zaposlenih za 

izvajanje dela. (A3) 
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R2. Zaposleni morajo hiteti, ker 

imajo preveč dela. (A8) 

 

3. Med menjavami delovnih 

izmen je poskrbljeno za potrebe 

stanovalcev. (A16) 

 

R4. Zaradi pogostih menjav 

osebja je zelo težko poskrbeti za 

varnost stanovalcev. (A17) 

 

3.5.3 Splošno zaznavanje varnosti 

 

Graf 2: Splošna ocena stopnje varnosti 

3.5.4  Priporočilo prijateljem, znancem 

 

Graf 3: Priporočilo prijateljem, znancem 
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3.5.5 Komentarji ankete 

Preglednica 7: Komentarji ankete 

      1  Pomanjkanje osebja: 

- Glede na število osebja je dobro, čeprav bi bilo verjetno bolje ob večjem številu negovalnega 

osebja. 

- Manjka osebje, ki bi se ukvarjalo s posebno motečimi stanovalci. 

- Do posameznih primerov pa prihaja predvsem zaradi preobremenjenosti zaposlenih in tudi zaradi 

bolniških izostankov in nadomeščanj v zadnjem trenutku. 

- … le velikokrat zmanjka časa, da bi se stanovalcem individualno posvečali. Tako velikokrat 

izgleda, da so osamljeni. 

- …oskrba za varovance ustrezna in kvalitetna. Odvisno pa je tudi, kdo in kako jo izvaja. Za 

varnost je dobro poskrbljeno. Še bolje bi bilo, če bi bilo več osebja na oddelku. 

- Oskrba in varnost nista slaba. Bi pa bilo z več delovne sile vse skupaj veliko boljše. 

- Premalo časa pri vsakem stanovalcu. 

- Oskrba bi bila boljša, če bi bilo več osebja. 

- Trudimo se za najboljšo kvaliteto, vendar je premalo kadra za izvajanje, kjer bi lahko več časa 

posvetili oskrbovancem in jim prisluhnili. 

- Za stanovalce je poskrbljeno v okviru realnih možnosti (št. kadra). Zadnja leta je vedno več 

stanovalcev z zahtevnejšo ZN, struktura in število kadra pa tem spremembam ne sledi 

vzporedno. 

 

2 Pomanjkanje standardnih procedur 

- …da se pravilno dela in manj govori. 

- …v nekaterih primerih zaposleni premalo odločni ter striktni pri izvajanju svojega dela, takrat pride do 
največjih napak, ki vplivajo na stanovalce, posledično tudi na ostale zaposlene. 

- … delo poteka v skladu z normativi, ki so zastareli in neuporabni. 
- Glede oskrbe in varnosti se poskuša pristopiti na povsem individualen način. 
- Želela bi, da na varovanem oddelku delamo vsi po istem postopku. 

 

3 Organiziranost dela, nezainteresiranost vodstva 

- Glede na organizacijo nekega nadrejenega bi se stvari lahko odvijale dosti bolje. 

- Lahko bi delali počasneje in se še bolj posvetili oskrbi in varnosti. 
- Lahko bi bilo na višjem nivoju. 
- Z boljšo organizacijo bi se dalo veliko izboljšati.  
- Pogrešam pa določene spremembe v organiziranju dela glede na druge enote po zavodu in medsebojno 

sodelovanje interdisciplinarnih timov. 

- Ni sodelovanja med službami, vodstvo ima veliko drugih težav, kot reševati problematiko samih služb 
v hiši in problemov stanovalcev (npr. ponavljajoče kraje). 

- Nujno potreben varovani oddelek (veliko demence – pokretnih). 

- Premalo individualnega pristopa, neustrezni prostori. 

- …pomembno vlogo igrajo stalni timi in urniki, ki zagotavljajo dovolj počitka zaposlenim. 

 

4 Medsebojni odnosi 

- Potrebno je, da smo enotni in da delamo vsi. Tukaj komaj čakajo, da ti mečejo polena pod noge. 

 

5 Varnost 

- …za varnost poskrbljeno v okviru možnega, glede na stanje v domu in glede na to, koliko dopuščajo 
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varuhi človekovih pravic. 

- Ker smo kombinirani (zavod ima v oskrbi tudi osebe s posebnimi potrebami, ki znajo biti zelo moteči 
za normalne starostnike (nimamo ločenih prostorov za splošno in posebno enoto)). Včasih se zato 
bojim, da bi prišlo do spora ali celo fizičnega nasilja med stanovalci samimi. 

- Skušamo zagotavljati varnost. 
- …za oskrbo in varnost v našem domu dobro poskrbljeno. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da se 

veliko dela na tem, da bi se stanje še dodatno izboljšalo in da se spremlja situacijo na tem področju. 
- … za varnost lepo poskrbljeno. Poudariti je potrebno, da gre za starejši objekt, v katerem se vsi 

trudimo, da povišamo stopnjo kakovosti z modernimi metodami dela ter pripomočki, kateri 
pripomorejo k višji stopnji novosti. 

- …za naše oskrbovance (zelo dobro) urejeno, varno in čisto bivalno okolje, vendar bi lahko s kakšnimi 
drugimi tehnikami naredili bolj prijetno okolje za naše stanovalce. 

- Oboleli z MRSA bi lahko bili vsi na enem oddelku, ne da hodijo po celi hiši. 
- … v našem domu zelo dobro oskrbovani in varovani. 

- … redno se jih obrača in dviguje, tako da je prisotnost preležanin minimalna. Za nego kože je dobro 
poskrbljeno, saj se uporablja več različnih negovalnih pripomočkov. 

- … so stanovalci dobro oskrbljeni in se zato tudi dobro počutijo. Tisti, ki delamo na negovanem 
oddelku, se močno zavedamo o varnosti stanovalcev: obračanje na 2 uri, dviganje na vozičke, 
opazovanje in predvidljivost … 

- … zelo dobro poskrbljeno za fizično varnost varovancev. 

- Za varnost je slabo poskrbljeno (npr. kraja). 

- Premalo se skrbi za varnost pri prenosu okužb. 
- Za varnost skrbimo glede na vse veljavne pravilnike in zakone, vedno in po strokovni doktrini. 

Posebnostim posameznikov se prilagajamo in poskušamo najti optimalno rešitev. V nekaterih primerih 
določena stopnja tveganja vedno obstaja. 

- … v našem domu za varnost stanovalcev dobro poskrbljeno, vendar moramo spremljati in voditi 
organizacijo dela tako, da se prilagajamo določenim situacijam dela in stanovalcem in neprestano 

analizirati varnost in postopke. 

- Mislim,da je oskrba stanovalcev primerna in da je za varnost poskrbljeno (mislim, da je nemogoče 
nuditi 100 % zaščito za stanovalce). 

- O tem bi se dalo veliko govoriti. Je potrebno delati na tem. 

- Oskrba bi lahko bila boljša. Varnost je zadovoljiva. 
- Lahko bi bila varnost večja. Oskrba v negovalni enoti je odlična. 
- … za varnost dobro poskrbljeno. Zelo problematično je, ker nimamo oddelka za dementne (ki bi bil 

pod stalnim nadzorom). Ker oskrbovancev ne bi smeli zaklepati. 

- … vsi trudimo za varnost nam zaupanih stanovalcev – se pa najde tudi občasno kdo, ki mogoče nima 
še pravega posluha ali zaupanja v tej smeri.  

- Moje mnenje je, da je za stanovalce v našem domu zelo dobro poskrbljeno. Oskrba je zelo v redu, 
čeprav bi se našlo še kaj, vendar se vse konča pri denarju. Tudi za varnost je dobro poskrbljeno. Redko 
se zgodi, da se nam kdo resno poškoduje. 

- … za varnost stanovalcev dobro poskrbljeno. […] oskrba je nad standardom za slovenske domove. 
- Vem, da se neprijetnost zgodi tudi pri zelo vestnem zaposlenem, napake in bližnjice se dajo prikriti. 

Odvisno od vodje, kako zna ocenjevati in spremljati naše delo. Delo na demenci in na negovalnem 

oddelku je zelo zahtevno, vendar smo se sami tako odločili. Truditi se moramo za dobro počutje 

stanovalcev.  

- 100% varnosti ni nikjer. 

- Oskrba je na nivoju, vendar je vse odvisno od posameznika, ki je tam zaposlen. Varnost je dobra. 

 

6 Slaba informiranost 

- Kot receptor nisem vedno obveščen o stanovalcih, ki so begajoči. 

 

7 Upoštevanje predlogov zaposlenih 

- Preveč se popušča težavnim in se jih skoraj ne kaznuje. Zato trpijo nedolžni.   

- Nekateri zaposleni se pri nudenju omenjenega trudijo bolj, drugi manj. Vsi pa pozabljajo, da je pri delu 

s starostniki in v institucionalnem varstvu potrebno prestopiti v že vnaprej določene meje, potrebno je 
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ponuditi nekaj več. Konkurence bo vedno več in takrat bomo le s tistim nekaj več še vedno imeli delo, 

če le bomo ravnali prav. 

- Velikokrat se pogovarjamo o pereči problematiki in poskušamo poiskati in izvesti čim boljšo rešitev. 

- Zaposleni se zavedamo te odgovornosti, da smo o tem seznanjeni. 

- Za nekatere stanovalce bi bila lahko drugačna oblika bivanja. 

- Zadovoljivo. Upoštevajo se predlogi za spremembe. 

- Oskrba in varnost sta dobra, vendar bi odgovorne osebe morale več upoštevati ideje in želje 

zaposlenih, ki so v neposrednem kontaktu s stanovalci po 40 in več ur tedensko. 

 

 

8 Kaznovalna politika: 

- Preveč se popušča težavnim in se jih skoraj ne kaznuje. Zato trpijo nedolžni.   

 

9 Idealiziranje stanja 

- V DSO poteka vse tako, kot je zastavljeno. 

- Dobro poskrbljeno, vendar lahko le grobo ocenim, saj kaj se dogaja med zaposlenimi, ne vem in se me 

ne tiče. 
- Glede na materialne in prostorske pogoje trdim, da je maksimalno dobra oskrba, nega in varnost. 

- Oskrba v našem domu je zelo kvalitetna in profesionalno opravljena. Naši stanovalci v domu so varni 
in nam tudi zelo zaupajo. 

- Mislim, da je naš dom za pohvaliti. Dobra hrana, lepo urejeno in poskrbljeno za stanovalce. Vredni 
smo pohvale. 

- Po oskrbi in varnosti smo eden najboljših domov v državi. 
- V "hiši" vsi zaposleni sledimo vodilu "vsak je pri svojem delu lahko še boljši". Zato je brez hierarhije 

"trde roke" čutiti v kolektivu red, ki že sedaj omogoča kvalitetno oskrbo in zadovoljivo varnost. Zelo 
osebni pristop mladega kolektiva ob vodstvu, ki ima vizijo. Obeta se boljše dosežke pri oskrbi in 
varnosti. 

 

10  Drugo 

- Prenatrpanost sob, slaba ležišča, obupni sanitarij, pomanjkanje skupnih prostorov, premalo zanimanja 

za zadovoljstvo in potrebe stanovalcev. Velikokrat so jim kratene pravice. 

- Problemi: neustrezna oprema za vse težje paciente, ki jih dobimo (bolniki niso za socialne ustanove). 

Oskrba je odlična z ozirom na možnosti (kadrovske in logistične). 

3.5.6 Dejavniki varnostne kulture v DSO Primorsko-notranjske regije – delež pozitivnih 

odgovorov 

Preglednica 8: Delež pozitivnih odgovorov po vprašanjih in sklopih 

 
Raziskovalna področja Kulture 

varnosti v DSO 

Delež % pozitivnih odgovorov po 

področjih 

Povprečje % 

pozitivnih 

odgovorov 

 1.  CELOKUPNO ZAZNAVANJE VARNOSTI MIN    MAX       

D1 
1. V našem domu je za stanovalce 

dobro poskrbljeno. 

 
41 %  100 % 
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D6 
2. Temu domu dobro uspeva 

ohranjati varnost stanovalcev. 

 
49 %    98 % 

D8 
3. Ta dom zagotavlja varno okolje 

za stanovalce. 

 
53 %  100 % 

 2. POVRATNE INFORMACIJE IN POROČILA O DOGODKIH, 

NAPAKAH 
 

B4 
1. Imamo vse potrebne informacije o 

stanovalcih, ko so ti sprejeti v dom. 

 
62 %    98 % 

B5 

2. V našem domu se pogovarjamo o 

tem, kaj bi storili, da se neljubi 

dogodki/zapleti ne bi ponavljali. 

 

43 %    98 % 

B6 

3. Če osebje opazi nekaj, kar bi 

lahko škodilo stanovalcu, vedno 

nekoga opozorijo na to. 

 

68 %    98 % 

B8 
4. V našem domu se pogovarjamo o 

načinih za varnost stanovalcev. 

 
44 %    98 % 

 3.  PRIČAKOVANJA IN UKREPI NADREJENIH ZA IZBOLJŠANJE 

VARNOSTI STANOVALCEV  

C1 

1. Moj nadrejeni upošteva predloge 

zaposlenih glede varnosti 

stanovalcev. 

 

69 %  100 % 

C2 

2. Moj nadrejeni pohvali zaposlene, 

ki pri delu upoštevajo prave 

postopke. 

 

45 %    87 % 

C3 

3. Moj nadrejeni posveča veliko 

pozornosti problemom varnosti v 

domu. 

 

73 %    98 % 

 4.  UČEČA SE ORGANIZACIJA  

D3R 
1. V domu se dopušča, da se iste 

napake vedno znova ponavljajo. 

 
42 %    98 % 

D4 

2. V našem domu z lahkoto uvajamo 

spremembe za izboljševanje varnosti 

stanovalcev. 

 

42 %    86 % 

D5 

3. V našem domu vedno delamo 

stvari za izboljševanje varnosti 

stanovalcev. 

 

34 %  100 % 

D10 

4. Ko se v domu uvedejo 

spremembe za izboljšanje varnosti 

stanovalcev, se preverja njihova 

 

37 %    95 % 
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učinkovitost. 

 
5.  PODPORA VRHNJEGA VODSTVA ZA VARNOST STANOVALCEV  

D2 

1. Vodstvo sprašuje zaposlene, kako 

bi lahko izboljšali varnost 

stanovalcev. 

 

36 %    94 % 

D7 

2. Vodstvo prisluhne idejam osebja 

za izboljševanje varnosti 

stanovalcev. 

 

29 %    98 % 

D9 
3. Vodstvo po domu pogosto 

preverja oskrbo stanovalcev. 

 
35 %    94 % 

 
6.  USPOSABLJANJE IN VEŠČINE  

A7 
1. Zaposleni so ustrezno 

usposobljeni za delo v domu. 

 
42 %    98 % 

A11 
2. Zaposleni so dovolj usposobljeni 

za delo s težavnimi stanovalci. 

 
25 %    77 % 

A13 
3. Zaposleni razumejo namen 

usposabljanja v domu. 

 
54 %    95 % 

 
7.  SKLADNOST S POSTOPKI  

A4 
1. Zaposleni pri delu s stanovalci 

upoštevajo uveljavljene postopke. 

 
51 %  100 % 

A6R 
2. Zaposleni ubirajo bližnjice, da je 

njihovo delo hitreje opravljeno. 

 
15 %    73 % 

A14R 
3. Zaposleni zaradi lažjega dela 

pogosto ignorirajo postopke. 

 
38 %    90 % 

 8.  TIMSKO DELO  

A1 
1. Zaposleni v domu se med seboj 

spoštujejo. 

 
38 %    89 % 

A2 
2. Zaposleni v domu drug drugega 

podpiramo. 

 
39 %    92 % 

A5 
3. Zaposleni se počutijo kot del 

tima. 

 
23 %    93 % 
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A9 

4. Kadar ima kdo od zaposlenih 

zares veliko dela, mu drugi 

priskočijo na pomoč. 

 

41 %    88 % 

 9.  PREDAJA SLUŽBE, INFORMACIJ O STANOVALCIH MED 

TURNUSI 
 

B1 

1. Zaposleni so seznanjeni s tem, 

kakšno znanje in veščine potrebujejo 

pred prvim stikom s stanovalci. 

 

35 %    98 % 

B2 

2. Zaposleni so takoj seznanjeni z 

vsako spremembo v načrtu nege in 

oskrbe stanovalca. 

 

29 %    90 % 

B3 
3. Imamo vse potrebne informacije o 

stanovalcih, ko so ti sprejeti v dom. 

 
28%    75% 

B10 

4. Zaposleni imajo vse potrebne 

informacije, ki jih potrebujejo za 

oskrbo in nego stanovalcev. 

 

37 %    93 % 

 
10.  ODPRTA KOMUNIKACIJA  

B7 
1. Pri nas se cenijo zamisli in 

predlogi zaposlenih. 

 
22 %    94 % 

B9R 
2. Pri nas se mnenje osebja ne 

upošteva. 

 
27 %    92 % 

B11 
3. Zaposlenim ni težko spregovoriti 

o problemih v domu. 

 
32 %    90 % 

 
11.  NEKAZNOVALNI ODZIV NA NAPAKE  

A10R 
1. Zaposlene obtožujejo za poškodbe 

stanovalcev. 

 
20 %    81 % 

A12R 
2. Zaposleni se bojijo poročati o 

svojih napakah. 

 
31 %    78 % 

A15 
3. Zaposlene se pravično obravnava, 

kadar naredijo napako. 

 
27 %    83 % 

A18 
4. Zaposleni se počutijo varno, ko 

poročajo o svojih napakah. 

 
22 %    83 % 

 
12.  USTREZNOST ŠTEVILA IN KOMPETENC OSEBJA  
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A3 
1. Imamo dovolj zaposlenih za 

izvajanje dela. 

 
9 %      82 % 

A8R 
2. Zaposleni morajo hiteti, ker imajo 

preveč dela. 

 
11 %    63 % 

A16 

3. Med menjavami delovnih izmen 

je poskrbljeno za potrebe 

stanovalcev. 

 

33 %    91 % 

A17R 

4. Zaradi pogostih menjav osebja je 

zelo težko poskrbeti za varnost 

stanovalcev. 

 

21 %    95 % 

3.5.7 Delež pozitivnih odgovorov na vprašanja po posameznih sklopih 

Preglednica 9: Delež pozitivnih odgovorov na vprašanja po posameznih sklopih 

 
Dejavniki varnostne kulture v 

DSO 
% pozitivnih odgovorov 

Povprečje 

poz. % odg. v 

vseh DSO                                                                

1 
Celokupno zaznavanje 

varnosti 

 
48% - 99% 

2 
Povratne informacije in 

poročila o dogodkih, napakah 

 
54% - 98% 

3 

Pričakovanja in ukrepi 

nadrejenih za izboljšanje 

varnosti stanovalcev                                                           

 

63% - 94% 

4 Učeča se organizacija 
 

39% - 93% 

5 

Podpora vrhnjega vodstva za 

izboljšanje varnosti med 

stanovalci 

 

33% - 92% 

6 Usposabljanje in veščine 
 

43% - 88% 

7 Skladnost s procedurami 
 

36% - 85% 

8 Timsko delo 
 

37% - 89% 

9 
Predaja službe, informacij o 

stanovalcih med turnusi 

 
35% - 88% 
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10 Odprta komunikacija 
 

30% - 92% 

11 Nekaznovalni odziv na napake 

 
27% - 80% 

12 
Ustreznost števila in 

kompetenc osebja 

 

22% - 80% 

  

  

Preglednica 10:  Povprečje pozitivnih odgovorov 

Dejavniki varnostne kulture v DSO Primorsko-notranjske regije 

REZULTATI                

 Povprečje % pozitivnih 

odgovorov 

Celokupno zaznavanje varnosti 79 % 

Povratne informacije in poročila o dogodkih, napakah 73 % 

Usposabljanje in veščine                                                                     69 % 

Pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev  66 % 

Predaja službe, informacij o stanovalcih med turnusi 65 % 

Podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev 59 % 

Učeča se organizacija 59 % 

Timsko delo                                                                                            55 % 

Skladnost s postopki                                                      51 % 

Ustreznost števila in kompetenc osebja                                                                                       47 % 

Odprta komunikacija 33 % 

Nekaznovalni odziv na napake                                                                    27 % 
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Graf 4: Dejavniki varnostne kulture – % pozitivnih odgovorov 

3.5.8 Komentarji rezultatov 

1. Splošno zaznavanje varnosti v DSO 

Dejavnik splošno zaznavanje varnosti v DSO je ocenjen z 79 %.  Kar 83 % zaposlenih meni, 

da je za stanovalce dobro poskrbljeno. Da je zagotovljena varna obravnava, meni 78 % 

zaposlenih. Zelo dobro je vrednotena tudi skrb za ohranjanje varnosti v DSO (76 %).  

2. Povratne informacije o napakah 

Dejavnik povratne informacije o napakah je ocenjen s 73 % pozitivnimi odgovori.  

Kar 68 % zaposlenih meni, da če sporočijo nekaj, kar bi lahko škodilo stanovalcu, nekdo 

vedno ukrepa. 70 % zaposlenih potrjuje, da se v DSO pogovarjajo o načinih, kaj storiti, da se 

neljubi dogodki/zapleti ne bi ponavljali. V 86 % osebje sporoča naprej svojim nadrejenim ali 

sodelavcem, če opazi nekaj, kar meni, da bi utegnilo škodovati stanovalcem. V 69 % 

zaposleni pritrdilno sporočajo, da se o načinih za varnost stanovalcev v lastnih ustanovah 

pogovarjajo.   

3. Pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev 

Dejavnik pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev je ocenjen s 

66 % pozitivnih odgovorov.  V 73 % se zaposleni strinjajo, da so nadrejeni dovzetni in 

upoštevajo predloge zaposlenih glede varnosti stanovalcev v DSO. 59 % zaposlenih je že bilo 

ali je večkrat pohvaljenih, če pri delu upoštevajo dogovorjene postopke. Kar v 67 % so 

zaposleni potrdili to dejstvo.  
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4. Učeča se organizacija 

Dejavnik učeča se organizacija je ocenjen z 59 % pozitivnih odgovorov. 65 % zaposlenih 

meni, da se v DSO dopušča, da se iste napake vedno in znova ponavljajo. 43 % zaposlenih 

meni, da se v njihovi organizaciji spremembe uvajajo z lahkoto. Zanimivo je, da je tu velik 

delež tistih, ki se ne opredeljujejo (39 %). Zaposleni v 70 % potrjujejo, da se v DSO delajo 

stvari z namenom izboljševanja varnosti stanovalcev. Da se uvedene izboljšave tudi 

preverjajo, potrjuje malo več kot polovica (59 %) zaposlenih.  

5. Podpora vrhnjega managementa za varnost stanovalcev 

Dejavnik podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev je ocenjen z 59 % pozitivnih 

odgovorov. V 60 % vodstvo sprašuje zaposlene, kako bi lahko izboljšali varnost stanovalcev. 

Dobra tretjina to dejansko zanika ali se do tega ne opredeljuje ali ne ve. Prav tako le dobra 

polovica zaposlenih (57 %) potrjuje, da vodstvo dejansko prisluhne idejam zaposlenih glede 

izboljševanja varnosti. Kar velik delež, 43 % (31 % neopredeljenih in 12 % negativnih 

odgovorov), se do tega ne opredeljuje ali zanika upoštevanje predlogov. Tudi pri 

neposrednem preverjanju samega načina dela in kakovosti oskrbe je dobra polovica 

zaposlenih (59 %) to potrdila.  

6. Usposabljanje in veščine 

Dejavnik usposabljanje in spretnosti je ocenjen z 69 % pozitivnih odgovorov. 77 % 

zaposlenih meni, da so ustrezno usposobljeni za delo v DSO. Veliko slabše so usposobljeni za 

delo s težavnimi stanovalci. Večina zaposlenih (73 %) dobro razume namen usposabljanja v 

DSO. 

7. Skladnost s postopki 

Dejavnik skladnost s postopki je ocenjen s 44 % pozitivnih odgovorov.  

Večina zaposlenih (77 %) pri svojem delu upošteva uveljavljene postopke. Kar 39 % osebja 

ubira bližnjice, da svoje delo hitreje opravijo. Ta podatek je dokaj zaskrbljujoč. Malo manj 

kot polovica zaposlenih (49 %) je zanikala, da zaradi lažjega dela ne ignorira ali izpušča 

predpisanih postopkov dela.  

8. Timsko delo 

Dejavnik timsko delo je ocenjen s 55 % pozitivnih odgovorov. Iz odgovorov raziskave je 

zaslediti, da je zaupanje in medsebojno spoštovanje vrednota, ki jo občuti le dobra polovica 

zaposlenih (56 %). Manj kot polovica zaposlenih (48 %) meni, da se sodelavci med seboj 

podpirajo in si pomagajo. Tudi timsko pripadnost in povezanost izkazuje le dobra polovica 

(58 %) zaposlenih. Medsebojno pomoč, ko ima kdo od zaposlenih veliko dela, izkazuje le 

58 % zaposlenih.  

9. Predaja službe, informacij o stanovalcih med turnusi 
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Dejavnik predaja službe, informacij o stanovalcih med turnusi je ocenjen s 65 % pozitivnih 

odgovorov. Malo več kot polovica zaposlenih (62 %) je obveščena o tem, katera so potrebna 

znanja in veščine za delo s stanovalci v DSO. Skoraj tretjina se do tega ne opredeli ali pa ni 

bila seznanjena s tem. Malo več kot polovica (66 %) zaposlenih je seznanjena z vsako 

spremembo v načrtu nege in oskrbe, tretjina pa ni ali se do tega ne opredeli. Prav tako le 

dobra polovica (59 %) zaposlenih dobi vse potrebne informacije o stanovalcih, preden so 

sprejeti v DSO. Da so na voljo vse potrebne informacije za delo s stanovalci, trdi 74 % 

zaposlenih. 

10. Odprta komunikacija 

Dejavnik odprta komunikacija je ocenjen s 33 % pozitivnih odgovorov.  36 % zaposlenih 

meni, da se v njihovih DSO cenijo zamisli in predlogi osebja, 43 % meni, da se mnenja osebja 

ne upošteva, 43 % zaposlenih pa brez težav spregovori o problemih, ki jih opazijo pri svojem 

delu ali jih zelo motijo.   

11. Nekaznovalni odziv na napake 

Dejavnik nekaznovalni odziv na napake je ocenjen s 27 % pozitivnih odgovorov.   

V raziskavi vidimo, da se v DSO kar v 62 % za storjene napake še vedno obtožuje zaposlene. 

Zaposleni se bojijo poročati o svojih napakah, kar govorijo pritrdilni odgovori (39  %), 

neodločenost kažejo tudi nevtralni odgovori (29 %). Obojih je krepko čez polovico. Zanimivo 

je, da se v določeni meri (45 %) zaposlene, ko se jim zgodijo napake, obravnava pravično, pa 

vendar ostaja neopredeljenih 30 % zaposlenih. Z veliko previdnostjo ali negotovostjo je 

označena tudi varnost zaposlenih ob poročanju o svojih napakah (39 %). Neopredeljenih je 38 

% zaposlenih.   

12. Ustrezno število in kompetence osebja 

Dejavnik ustrezno število in kompetence osebja je ocenjen s 47 % pozitivnih odgovorov. Kar 

65 % zaposlenih meni, da je zaradi menjave kadra ogrožena varnost stanovalcev. 77 % 

zaposlenih meni, da je med turnusi za stanovalce dobro poskrbljeno. Prav tako se večina (69 

%) ne strinja, da hitijo, ker imajo preveč dela.  

13. Ocena stopnje varnosti 

39 % zaposlenih jo ocenjuje kot zelo dobro, 36 % kot dobro in 10 % kot odlično. Da je 

varnost slaba, se je opredelilo 13 % zaposlenih, da je zelo slaba, pa le 2 %. 

14. Priporočilo prijateljem, znancem 

66 % zaposlenih bi priporočilo, 34 % bi prej malo pomislilo – mogoče bi ali pa tudi ne, nihče 

se pa ni opredelil do tega, da je varnost tako slaba, da ne bi priporočil oskrbe in bivanja v 

svojem DSO. Rezultate prikazuje Graf 3.    

15. Komentarji 
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Na koncu anketnega vprašalnika smo zaposlene zaprosili za mnenje o oskrbi in varnosti v 

lastnih ustanovah. Komentarje v anketi smo zbrali po smiselnih skupinah in zapisali 

dobesedno, kot so bile navedene v anketah. Razdelili smo jih na 10 smiselnih sklopov (glej 

Preglednico 3). Iz analize smo izločili tiste, ki so napisali le, da je varnost in oskrba dobra ali 

OK, odgovora pa niso utemeljili. 

3.6 Obravnava hipotez in ugotovitev 

V nalogi smo si zastavili dve hipotezi, ki smo ju preverjali z empirično raziskavo med 

zaposlenimi v 21 DSO Goriške, Obalno-kraške in Notranjsko-kraške regije. 

Hipoteza št. 1: 

H1: Zaznavanje stopnje varnosti je višje pri vodjih kot med ostalimi zaposlenimi 

sodelavci. 

Hipotezo smo preverjali med zaposlenimi in vodji po vseh vprašanjih in po deležu pozitivnih 

odgovorov po posameznih področjih. Kot vodje so opredeljeni direktorji, vodje služb ZN in 

oskrbe oz. pomočniki direktorja za zdravstveno nego in oskrbo, vodje oddelkov ali služb (N – 

35). Vse ostale profile smo označili oz. upoštevali kot ostale (N – 666). Za primerjavo in 

risanje grafov smo uporabili programsko orodje Excel. Za ugotavljanje statističnih značilnosti 

med obema skupinama zaposlenih smo uporabili statističen program SPSS,19 – Pearsonov 

korelacijski koeficient, za izračun razlik med dvema proporcema pa z-test. Rezultate smo 

ocenili kot statistično signifikantne pri vrednosti p<0,05. 

Preglednica 11: Trditve, kjer je ugotovljena statistična značilnost med zaznavanjem 

vodij in ostalih zaposlenih 

Vprašanje Trditev 

D1 V Našem domu je za stanovalce dobro poskrbljeno (SPLOŠNO ZAZNAVANJE VARNOSTI). 

B4 Kadar zaposleni sporočijo nekaj, kar bi lahko škodilo stanovalcu, vedno nekdo ukrepa 

(POVRATNE INFORMACIJE O NAPAKAH, INCIDENTIH). 

B5 V našem domu se pogovarjamo o tem, kaj storiti, da se neljubi dogodki/zapleti ne bi več ponavljali 

(POVRATNE INFORMACIJE O NAPAKAH, INCIDENTIH).  

B6 Če osebje opazi nekaj, kar bi lahko škodilo stanovalcu, vedno nekoga opozori na to (POVRATNE 

INFORMACIJE O NAPAKAH, INCIDENTIH). 

C1 Moj nadrejeni upošteva predloge zaposlenih glede varnosti stanovalcev (PRIČAKOVANJA IN 

UKREPI NADREJENIH ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI STANOVALCEV). 

D5 V našem domu vedno delamo stvari za izboljšanje varnosti stanovalcev (UČEČA SE 

ORGANIZACIJA). 

D9 Vodstvo po domu pogosto preverja oskrbo stanovalcev (PODPORA VRHNJEGA VODSTVA). 

A6 Zaposleni ubirajo bližnjice, da je njihovo delo hitreje opravljeno (SKLADNOST S POSTOPKI). 

A14 Zaposleni zaradi lažjega dela pogosto ignorirajo postopke (SKLADNOST S POSTOPKI). 

A2 Zaposleni v domu drug drugega podpiramo (TIMSKO DELO). 

B1 Zaposleni so seznanjeni s tem, kakšno znanje in veščine potrebujejo pred prvim stikom s stanovalci 
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(PREDAJA SLUŽBE IN INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI). 

B2 Zaposleni so takoj seznanjeni z vsako spremembo v načrtu zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev 

(PREDAJA SLUŽBE IN INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI). 

B3 Imamo vse potrebne informacije o stanovalcih, ko so ti sprejeti v dom (PREDAJA SLUŽBE IN 

INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI). 

B10 Zaposleni imajo vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo za nego in oskrbo stanovalcev 

(PREDAJA SLUŽBE IN INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI). 

B7 Pri nas se cenijo zamisli in predlogi osebja (ODPRTA KOMUNIKACIJA). 

B9 Pri nas se mnenja osebja ne upošteva (ODPRTA KOMUNIKACIJA). 

A10 Zaposlene obtožujejo za poškodbe stanovalcev (NEKAZNOVALNI ODZIV NA NAPAKE). 

A12 Zaposleni se bojijo poročati o svojih napakah (NEKAZNOVALNI ODZIV NA NAPAKE). 

A15 Zaposlenega se pravično obravnava, ko naredi napako (NEKAZNOVALNI ODZIV NA 

NAPAKE). 

A3 Imamo dovolj zaposlenih za izvajanje dela (USTREZNO ŠTEVILO IN KOMPETENCE 

OSEBJA). 

A8 Zaposleni morajo hiteti, ker imajo preveč dela (USTREZNO ŠTEVILO IN KOMPETENCE 

OSEBJA). 

A17 Zaradi pogostih menjav osebja je zelo težko poskrbeti za varnost stanovalcev (USTREZNO 

ŠTEVILO IN KOMPETENCE OSEBJA). 
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Graf 5: Razlike v zaznavanju varnosti med vodji in ostalimi zaposlenimi  
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Graf 6: Primerjalne razlike med priporočili in oceno varnosti med vodji in ostalimi  
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Preglednica 12: Statistične razlike med vodji in ostalimi zaposlenimi v zaznavanju 

varnostne kulture po elementih varnostne kulture 

Statistične razlike med vodji in ostalimi zaposlenimi po elementih varnostne kulture 

 Sklopi varnostne kulture 
Trditve v 

sklopih 

Vodje 

(% poz. 

odg.) 

Ostali 

(% poz. 

odg.) 

1-tail 2-tail (p) z-score 

1. Splošno zaznavanje 
varnosti 

D1* 98 82 0 0 5.662429 

D6 83 83 0.5 1 0.000000 

D8 80 78 0.3883 0.7765 0.283869 

Povprečje 87 81 0.1572 0.3145 1.005899 

  

   

      

2. Povratne informacije o 

napakah 

B4* 88 67 0.0002 0.0003 3.581322 

B5* 93 69 0 0 5.075051 

B6* 95 86 0.0117 0.0235 2.265550 

B8 78 69 0.1097 0.2193 1.228308 

Povprečje* 89 73 0.0023 0.0045 2.839182 

  

   

      

3. Pričakovanja in ukrepi 
nadrejenih za izboljšanje 
varnosti stanovalcev 

C1 91 72 0.0001 0.0003 3.648466 

C2 61 59 0.4078 0.8157 0.233113 

C3 78 67 0.0668 0.1337 1.499754 

Povprečje 77 66 0.0698 0.1397 1.477040 

  

   

      

4. Učeča se organizacija 

D3 66 79 0.0581 0.1162 1.570778 

D4 44 43 0.4544 0.9088 0.114590 

D5 85 69 0.0061 0.0122 2.507463 

D10 71 58 0.0524 0.1048 1.622189 

Povprečje 67 62 0.273 0.546 0.603804 

  

   

      

5. Podpora vrhnjega vodstva 

za varnost stanovalcev 

D2 78 59 0.0049 0.0098 2.582986 

D7 80 55 0.0002 0.0005 3.508254 

D9* 78 58 0.0033 0.0066 2.718291 

Povprečje* 79 57 0.0012 0.0024 3.036872 

  

     

  

6. Usposabljanja in veščine 

A7 85 77 0.1034 0.2068 1.262339 

A11 49 57 0.1813 0.3625 0.910587 

A13 85 73 0.0296 0.0592 1.886459 

Povprečje 73 69 0.3045 0.6091 0.511364 

  

     

  

7. Skladnost s postopki 

A4 80 70 0.0791 0.1582 1.411159 

A6* 35 73 0 0 4.545907 

A14* 23 70 0 0 6.323346 

Povprečje* 46 71 0.0021 0.0042 2.864776 

  

   

      

8. Timsko delo 

A1 78 55 0,0552 0,1105 1.596076 

A2 76 47 0.0001 0.0001 3.827973 

A5 63 58 0.2781 0.5563 0.588349 

A9 55 59 0.3236 0.6473 0.457534 

Povprečje 68 55 0.0571 0.1142 1.579716 

  

     

  

9. Predaja službe in 
informacij o stanovalcih 

med turnusi 

B1* 83 61 0.0005 0.0011 3.276748 

B2* 85 65 0.0009 0.0018 3.126487 

B3* 78 58 0.0033 0.0066 3.581322 

B10* 95 72 0 0 5.577964 

Povprečje* 85 64 0.0005 0.001 3.281063 

  

   

      

10. Odprta komunikacija B7* 73 35 0 0 4.849857 
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B9* 15 61 0 0 7.177218 

B11 47 43 0.3242 0.6484 0.455989 

Povprečje 45 46 0.4545 0.909 0.114310 

  

     

  

11. Nekaznovalni odziv na 

napake 

A10* 13 61 0 0 7.908038 

A12* 5 71 0.0082 0.0164 2.399011 

A15* 75 43 0 0 4.171962 

A18 38 39 0.4534 0.9067 0.117144 

Povprečje* 33 54 0.0057 0.0113 2.532424 

  

     

  

12. Ustrezno število in 
kompetence osebja 

A3* 38 17 0.0065 0,013 2.484974 

A8* 50 84 0 0.0001 3.911653 

A16 84 76 0.1093 0.2185 1.230445 

A17* 15 83 0 0 10.802936 

Povprečje* 47 65 0.0199 0.0398 2.055489 

*Statistično pomembne razlike v trditvah in statistično pomembne razlike v razvitosti varnostne kulture po 
sklopih so označene poudarjeno, rezultati sklopov pa so močneje osenčeni. 

Hipoteza št. 2: 

H2: V zasebnih DSO imajo statistično bolje razvito kulturo varnosti kot v državnih 

domovih.  

Hipotezo smo preverjali med rezultati odgovorov anket iz privatnih DSO (N – 144) in DSO v 

državni lasti (N–556). Primerjali smo deleže pozitivnih odgovorov po posameznih vprašanjih 

in po področjih. Za primerjavo in risanje grafov smo uporabili programsko orodje Excel. Za 

ugotavljanje statističnih značilnosti med obema skupinama zaposlenih smo uporabili 

statističen program SPSS,19 – Pearsonov korelacijski koeficient, za izračun razlik med dvema 

proporcema pa z-test. Rezultate smo ocenili kot statistično signifikantne pri vrednosti p<0,05.  

Preglednica 13: Statistične razlike v trditvah zaposlenih v državnih in zasebnih DSO 

Vprašanje Trditev 

B4 Kadar zaposleni sporočijo nekaj, kar bi lahko škodilo stanovalcu, vedno nekdo ukrepa 

(POVRATNE INFORMACIJE O NAPAKAH, INCIDENTIH). 

B8 V našem domu se pogovarjamo o načinih za varnost stanovalcev (POVRATNE INFORMACIJE O 

NAPAKAH, INCIDENTIH). 

C1 Moj nadrejeni upošteva predloge zaposlenih glede varnosti stanovalcev (PRIČAKOVANJA IN 

UKREPI NADREJENIH ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI STANOVALCEV). 

C2 Moj nadrejeni pohvali zaposlene, ki pri delu upoštevajo prave postopke (PRIČAKOVANJA IN 

UKREPI NADREJENIH ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI STANOVALCEV). 

C3 Moj nadrejeni posveča veliko pozornosti problemom varnosti v domu (PRIČAKOVANJA IN 

UKREPI NADREJENIH ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI STANOVALCEV). 

D3 V domu se dopušča, da se iste napake vedno in znova pojavljajo (UČEČA SE ORGANIZACIJA). 

D4 V našem domu z lahkoto uvajamo spremembe za izboljšanje varnosti stanovalcev (UČEČA SE 

ORGANIZACIJA). 

D5 V našem domu vedno delamo stvari za izboljšanje varnosti stanovalcev (UČEČA SE 

ORGANIZACIJA). 

D10 Ko se v domu uvedejo spremembe za izboljšanje varnosti, se preverja njihova učinkovitost 

(UČEČA SE ORGANIZACIJA). 
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D2 Vodstvo sprašuje zaposlene, kako bi lahko izboljšali varnost stanovalcev v domu (PODPORA 

VRHNJEGA VODSTVA ZA VARNOST STANOVALCEV). 

D7 Vodstvo prisluhne idejam osebja za izboljšanje varnosti (PODPORA VRHNJEGA VODSTVA ZA 

VARNOST STANOVALCEV). 

D9 Vodstvo po domu pogosto preverja oskrbo stanovalcev (PODPORA VRHNJEGA VODSTVA ZA 

VARNOST STANOVALCEV). 

A7 Zaposleni so ustrezno usposobljeni za delo v domu (USPOSABLJANJA IN VEŠČINE). 

B3 Imamo vse potrebne informacije o stanovalcih, ko so ti sprejeti v dom (PREDAJA SLUŽBE IN 

INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI). 

B10 Zaposleni imajo vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo za nego in oskrbo stanovalcev 

(PREDAJA SLUŽBE IN INFORMACIJ O STANOVALCIH MED TURNUSI). 

B7 Pri nas se cenijo zamisli in predlogi osebja (ODPRTA KOMUNIKACIJA). 

A10 Zaposlene obtožujejo za poškodbe stanovalcev (NEKAZNOVALNI ODZIV NA NAPAKE). 

A15 Zaposlenega se pravično obravnava, ko naredi napako (NEKAZNOVALNI ODZIV NA 

NAPAKE). 

A18 Zaposleni se počutijo varno, ko poročajo o svojih napakah (NEKAZNOVALNI ODZIV NA 

NAPAKE). 

A3 Imamo dovolj zaposlenih za izvajanje dela (USTREZNO ŠTEVILO IN KOMPETENCE 

OSEBJA). 

A8 Zaposleni morajo hiteti, ker imajo preveč dela (USTREZNO ŠTEVILO IN KOMPETENCE 

OSEBJA). 
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Splošno zaznavanje varnosti

Povratne informacije o napakah

Pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti
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Podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev

Usposabljanje in spretnosti

Skladnost s postopki

Timsko delo

Predaja službe in informacij med turnusi

Odprta komunikacija
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Graf 7: Primerjalne razlike (v deležu pozitivnih odgovorov) med zaznavanjem 

varnosti po tipu lastništva DSO 
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Graf 8: Primerjalne razlike med priporočilom DSO prijateljem in znancem po tipu 

lastništva DSO 
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Preglednica 14: Statistične razlike med državnimi in zasebnimi DSO v zaznavanju 

varnostne kulture po elementih varnostne kulture 

Statistične razlike med državnimi in privatnimi DSO po elementih varnostne kulture 

Elementi varnostne 

kulture 

Trditve v 

sklopih 

Državni DSO (% 
poz. odg.) 

Privat DSO 

(%  poz. odg.) 
1-tail 2-tail (p) z-score 

1. Splošno zaznavanje 
varnosti 

D1 83 85 0.2773 0.5546 0.590837 

D6 76 77 0.4003 0.8006 0.252610 

D8 76 82 0.0519 0.1038 1.626490 

Povprečje 78 81 0.2101 0.4202 0.805994 

  

   

      

2. Povratne informacije 

o napakah 

B4* 65 81 0 0 4.150410 

B5 68 79 0.0026 0.0052 2.792011 

B6 86 89 0.1589 0.3177 0.999139 

B8* 67 77 0.0067 0.0134 2.471706 

Povprečje* 72 82 0.0037 0.0074 2.677003 

  

   

      

3. Pričakovanja in 
ukrepi nadrejenih za 

izboljšanje varnosti 
stanovalcev 

C1* 71 82 0.0017 0.0033 2.936563 

C2* 57 66 0.0224 0.0447 2.007023 

C3* 64 79 0.0007 0.0002 3.779315 

Povprečje* 64 76 0.0018 0.0035 2.918456 

  

   

      

4. Učeča se 
organizacija 

D3* 20 12 0.0063 0.0125 2.496650 

D4* 41 51 0.0162 0.0323 2.140092 

D5* 68 77 0.0129 0.0258 2.228834 

D10* 56 70 0.0007 0.0014 3.201311 

Povprečje 46 53 0.0673 0.1347 1.495970 

  

   

      

5. Podpora vrhnjega 

vodstva za varnost 

stanovalcev 

D2* 55 78 0 0 5.669177 

D7* 54 68 0.0008 0.0016 3.154845 

D9* 56 69 0.0016 0.0032 2.951674 

Povprečje* 55 72 0 0.0001 3.946306 

  

   

      

6. Usposabljanja in 

veščine 

A7 75 87 0.0002 0.0004 3.571766 

A11 56 59 0.2581 0.5162 0.649178 

A11 56 59 0.2581 0.5162 0.649178 

Povprečje 62 68 0.0869 0.1738 1.360064 

  

   

      

7. Skladnost s postopki 

A4 70 76 0.0701 0.1401 1.475354 

A6 39 39 0,5 1 0.000000 

A14 21 24 0.2248 0.4496 0.756063 

Povprečje 43 46 0.2602 0.5204 0.642723 

  

   

      

8. Timsko delo 

A1 55 59 0.1935 0.3869 0.86517 

A2 47 51 0.1967 0.3934 0.853505 

A5 57 62 0.137 0.274 1.093913 

A9 58 61 0.2565 0.5129 0.654256 

Povprečje 54 58 0.1942 0.3884 0.862449 

  

   

      

9. Predaja službe in 

informacij o 

stanovalcih med 

turnusi 

B1 61 66 0.1316 0.2633 1.118627 

B2 65 71 0.0815 0.163 1.395058 

B3* 57 67 0.0125 0.0249 2.242933 

B10* 72 81 0.0088 0.0177 2.372147 

Povprečje 64 71 0.0521 0.1041 1.625274 

  

   

      

10. Odprta B7* 33 49 0.0003 0.0006 3.453919 
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komunikacija B9 20 14 0.0372 0.0743 1.784698 

B11 44 40 0.1926 0.3852 0.868277 

Povprečje 32 34 0.3258 0.6516 0.451604 

  

   

      

11. Nekaznovalni 

odziv na napake 

A10* 21 13 0.0077 0.0154 2.423321 

A12 35 19 0 0 4.150410 

A15* 42 57 0.0006 0.0012 3.232800 

A18* 37 48 0.009 0.0181 2.363840 

Povprečje 34 34 0.5 1 0.000000 

  

   

      

12. Ustrezno število in 
kompetence osebja 

A3* 23 33 0.0103 0.0206 2.315427 

A8* 73 54 0 0 4.153863 

A16 78 71 0.0471 0.0942 1.673775 

A17 18 21 0.2135 0.427 0.794417 

Povprečje 48 45 0.2603 0.5206 0.642456 

*Statistično pomembne razlike v trditvah in statistično pomembne razlike v razvitosti varnostne kulture po 
sklopih so označene poudarjeno, rezultati sklopov pa so močneje osenčeni. 

Preglednica 15: Povprečje elementov varnostne kulture 

Elementi varnostne 

kulture 
Vodje (% poz. odg.) Ostali (% poz. odg.) 1-tail 2-tail (p) z-score 

Povprečja skupaj 66 63 0.3595 0.719 0.359842 

 
Državni DSO 

(%  poz. odg.) 

Privatni DSO 

(%  poz. odg.) 
1-tail 2-tail (p) z-score 

Povprečja skupaj 55 60 0.139 0.278 1.084839 

3.7 Povzetek glavnih empiričnih ugotovitev in priporočila za izboljšave 

V nadaljevanju bomo povzeli glavne ugotovitve raziskave po posameznih dejavnikih 

varnostne kulture in pa rezultate, dobljene ob testiranju dveh hipotez. 

3.7.1 Povzetek glavnih ugotovitev po posameznih dejavnikih varnostne kulture 

Splošno zaznavanje varnosti v DSO: s tem dejavnikom ugotavljamo, ali je za stanovalce 

dobro poskrbljeno in ali se jim zagotavlja varnost pri izvajanju zdravstvene oskrbe in nege. 

Povprečje pozitivnih odgovorov je 79 %. Kar 83 % zaposlenih meni, da je za stanovalce 

dobro poskrbljeno. Da je zagotovljena varna obravnava, meni 78 % zaposlenih. Zelo dobro je 

vrednotena tudi skrb za ohranjanje varnosti v DSO (76 %). Na tem področju je kultura 

varnosti dobra. 

Povratne informacije o napakah: ta dejavnik je ocenjen s 73 % pozitivnih odgovorov.  Osebje 

razpravlja o načinih za ohranitev varnega dela s stanovalci. Osebje vedno sporoči nekomu, če 

opazi nekaj, kar bi lahko povzročilo škodo stanovalcem, in išče rešitve, da se iste težave ne bi 

ponavljale vedno znova. Podatki kažejo, da je področje dobro razvito. Kar 68 % zaposlenih 

meni, da če sporočijo nekaj, kar bi lahko škodilo stanovalcu, nekdo vedno ukrepa.  70 % 

zaposlenih potrjuje, da se v DSO pogovarjajo o načinih, kaj storiti, da se neljubi 

dogodki/zapleti ne bi ponavljali. V 86 % osebje sporoča naprej svojim nadrejenim ali 
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sodelavcem, če opazi nekaj, kar meni, da bi utegnilo škodovati stanovalcem. V 69 % 

zaposleni pritrdilno sporočajo, da se o načinih za varnost stanovalcev v lastnih ustanovah 

pogovarjajo. Ti pogovori so lahko zelo poljubni na raznih sestankih, na predajah službe, lahko 

pa so tudi zelo strukturirani in zelo namenski, npr. v obliki varnostnih vizit, razgovorov o 

varnosti, obravnave varnostnih zapletov s pomočjo različnih orodij itd. Na kakšen način 

zaposleni dobivajo povratne informacije, vprašalnik ne sprašuje. Kultura varnosti je za to 

področje zadovoljiva. 

Pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev: dejavnik je ocenjen s 

66 % pozitivnih odgovorov. Meri, ali nadrejeni prisluhnejo idejam in predlogom osebja za 

izboljšanje varnosti stanovalcev, pohvalijo zaposlene, ki upoštevajo dana navodila, in 

posvečajo veliko pozornosti problemom v zvezi z varnostjo obravnave. V 73 % se zaposleni 

strinjajo, da so nadrejeni dovzetni in upoštevajo predloge zaposlenih glede varnosti 

stanovalcev v DSO. Še vedno je nekaj (21 %) tistih, ki se ne morejo odločiti, kako so 

obravnavani ali sprejeti njihovi predlogi ali pa jih mogoče sami ne vidijo ali ne dajejo. Pri 

pohvalah so nadrejeni malo bolj skromni. 59 % zaposlenih je že bilo ali je večkrat 

pohvaljenih, če pri delu upoštevajo dogovorjene postopke. Osebno menim, da vodje 

premalokrat uporabljajo pohvalo, če je ta seveda na mestu, kot »motivacijski vzvod«, kot 

neke vrste povratna informacija sodelavcem. Velikokrat se nam zdijo vse dobro izpeljane 

stvari samoumevne. Pohvalimo le, če neka zadeva zelo izstopa v pozitivnem smislu. 

Raziskava tudi kaže, da se vodje vedno bolj zavedajo problemov z varnostjo in ji posvečajo 

veliko pozornosti in svojega časa. Kar v 67 % so zaposleni to dejstvo potrdili. Ker je varnost 

stanovalcev zaradi medijskih pritiskov in pa zaradi drugačnega vrednotenja kakovosti storitev 

v DSO (kjer se storitve plača) mogoče bolj izpostavljena, se dviga tudi zavedanje o pomenu 

te. Vedno več je izobraževanj na to temo med zdravstvenim in vodilnim osebjem. Področje 

ima še veliko priložnosti za nadgradnjo in izboljšave. 

Učeča se organizacija: dejavnik je ocenjen z 59 % pozitivnih odgovorov. Pri tem dejavniku 

dejansko preverjamo, ali obstaja kultura učenja, kjer je mogoče učenje iz lastnih napak in na 

osnovi vpeljevanja sprememb lažje zagotavljanje varnosti stanovalcev in vrednotenje  

učinkovitosti uvedenih sprememb. 65 % zaposlenih meni, da se v DSO dopušča, da se iste 

napake vedno znova ponavljajo. 43 % zaposlenih meni, da se v njihovi organizaciji 

spremembe uvajajo z lahkoto. Zanimivo je, da je tu velik delež tistih, ki se ne opredeljujejo 

(39 %), mogoče zaradi nepoznavanja uvedenih sprememb ali dela vodstvenega kadra ali 

zaradi neinformiranja o uvedenih izboljšavah. Mogoče pa je teh izboljšav tako malo, da tega 

niti zaposleni nimajo priložnosti občutiti. Zaposleni v 70 % potrjujejo, da se v DSO delajo 

stvari z namenom izboljševanja varnosti stanovalcev. Karkoli se uvaja in uvede v neposredno 

prakso, je dobro tudi preverjati. Da se uvedene izboljšave tudi preverjajo, potrjuje malo več 

kot polovica (59 %) zaposlenih. Neposredno učenje iz napak, vpeljava izboljšav v delo ob 

nekaznovalni politiki je najboljši način, kako lahko organizacija izboljšuje lastno delo. Tu 

imajo priložnost biti vključeni vsi zaposleni. Napaka je dobra »učna materija«, s katero lahko 
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seciramo naš delovni proces in ugotovimo, kje delamo narobe. Dobra analiza in pripravljeni 

korektivni in korekcijski ukrepi so pravi način izboljšav, seveda če ni pozabljen kontroling. 

Rezultat meritev tega pomembnega področja, kjer lahko organizacija veliko naredi, kaže 

dokaj nizko kulturo varnosti. Na tem področju je še veliko priložnosti za izboljšave. 

Podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev: dejavnik je ocenjen z 59 % pozitivnih 

odgovorov. Namen dejavnika je, da vodstvo DSO ustvarja delovno klimo, ki promovira 

varnost stanovalcev, in s svojim delom tudi kaže, da je varnost stanovalcev glavna prioriteta. 

V 60 % vodstvo sprašuje zaposlene, kako bi lahko izboljšali varnost stanovalcev. Dobra 

tretjina to dejansko zanika ali se do tega ne opredeljuje ali ne ve. Prav tako le dobra polovica 

zaposlenih (57 %) potrjuje, da vodstvo dejansko prisluhne idejam zaposlenih glede 

izboljševanja varnosti. Kar velik delež, 43 % (31 % neopredeljenih in 12 % negativnih 

odgovorov), se do tega ne opredeljuje ali zanika upoštevanje predlogov. Tudi pri 

neposrednem preverjanju samega načina dela in kakovosti oskrbe je dobra polovica 

zaposlenih (59 %) to potrdila. Kar velik delež pa to zanika ali se od tega distancira. Varnost 

ali ne-varnost je naloga vodstva. Še tako dobri zaposleni in ideje ne morejo zaživeti, če 

varnost stanovalcev ni glavna prioriteta vodstva. Vodstvo s svojimi odločitvami in odnosom 

do tega področja neposredno vpliva na način dela in odnos vseh ostalih do tega področja. 

Vodstvo mora področje varnosti razumeti in ga znati vpeti v svoje strateške usmeritve in 

vsakdanje delo. Same odločitve zelo vplivajo na izgradnjo sistema in možne latentne pogoje 

za nastanek napak. Ignoranca vodstva ustvarja tudi kulturo obtoževanja in kaznovanja 

zaposlenih za storjene napake. Na tem področju je kultura varnosti slabo razvita. Organizacije 

imajo veliko priložnosti za izboljšave. Tu je predvsem izziv za vodstva. 

Usposabljanje in spretnosti: dejavnik je ocenjen z 69 % pozitivnih odgovorov. Izhaja iz 

dejstva, da ima osebje ustrezna izobraževanja in usposabljanja, ki jih pri svojem delu 

potrebujejo, in da imajo zaposleni dovolj znanja in so usposobljeni za delo z različnimi 

vrstami stanovalcev in svojcev (od zelo zahtevnih do manj zahtevnih). Zaposleni razumejo 

pomen usposabljanj v DSO. 77 % zaposlenih meni, da so ustrezno usposobljeni za delo v 

DSO. Veliko slabše so usposobljeni za delo s težavnimi stanovalci. Sem sodijo običajno zelo 

zahtevni svojci ali stanovalci, lahko pa tudi konfliktne osebnosti ali čustveno prizadeti ali 

iztirjeni svojci, ki svoje nerazčiščene zadeve stresajo nad zaposlene. Večina zaposlenih (73 

%) dobro razume namen usposabljanja v DSO. Predhodno usposabljanje in notranje (interno) 

obnavljanje vsebin je nujno potrebno, da se postopki dela standardizirajo in jih osvojijo vsi 

zaposleni. Zelo pomembne procedure ali navodila (npr. razkuževanje rok in izvajanje 

poostrenih higienskih ukrepov itd.) se dokaj hitro pozablja ali celo izpušča. Ker je postopek 

dokaj enostaven, se enostavnost enači z nepomembnostjo. Je pa ključna zadeva za delo v 

zdravstvu. Velik manko je v usposabljanju komunikacije in veščin z zahtevnimi osebami. Ker 

so zaposleni v t. i. »prvi bojni liniji«, so zagotovo najbolj izpostavljeni temu pritisku. Z dobro 

usposobljenostjo pa lahko pogasijo ali rešijo marsikateri trenutni problem in usmerijo 
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sogovornike na pravo mesto za reševanje njihovih nestrinjanj. Tudi na tem področju imajo 

organizacije še veliko priložnosti za izboljšave.  

Skladnost s postopki: dejavnik je ocenjen s 44 % pozitivnih odgovorov. Meri, ali osebje sledi 

standardnim postopkom in strokovnim navodilom za delo s stanovalci in ne ubira bližnjic, da 

bi svoje delo opravilo hitreje in lažje. Večina zaposlenih (77 %) pri svojem delu upošteva 

uveljavljene postopke. Kar 39 % osebja ubira bližnjice, da svoje delo hitreje opravijo. Ta 

podatek je dokaj zaskrbljujoč. Malo manj kot polovica zaposlenih (49 %) je zanikala, da 

zaradi lažjega dela ne ignorira ali izpušča predpisanih postopkov dela. Tudi na tem področju 

imajo organizacije še veliko priložnosti za izboljšave. 

Timsko delo: izhaja iz tega, da osebje spoštuje drug drugega, pomaga drug drugemu, se počuti 

kot del tima. Področje je ocenjeno s 55 % pozitivnih odgovorov. Timsko delo je osnova 

kakovostnega dela. Znano je, da se kakovost oskrbe izboljša, ko sta se dva ali več 

strokovnjakov pripravljena učiti drug od drugega, drug z drugim in drug o drugem ter 

vključevati strokovno znanje v obravnavo na način, ki koristi pacientu (Bitežnik 2011). Ko 

govorimo o timskem delu, je potrebno poudariti spoštovanje in zaupanje, ki skupaj s 

komunikacijskimi sposobnostmi igrajo osrednjo vlogo pri sodelovanju (Bitežnik 2011). Iz  

odgovorov raziskave je zaslediti, da je zaupanje in medsebojno spoštovanje vrednota, ki jo 

občuti le dobra polovica zaposlenih (56 %). Manj kot polovica zaposlenih (48 %) meni, da se 

sodelavci med seboj podpirajo in si pomagajo. Tudi timsko pripadnost in povezanost izkazuje 

le dobra polovica (58 %) zaposlenih. Medsebojno pomoč, ko ima kdo od zaposlenih veliko 

dela, izkazuje le 58 % zaposlenih. Tudi na tem področju imajo DSO veliko priložnosti za 

izboljšave. Dobro timsko delo dviga pripadnost organizaciji in je temelj dobre organizacijske 

in varnostne kulture, poleg tega pa v današnjem času tudi velika vrednota organizacij.  

Predaja službe, informacij o stanovalcih med turnusi: izhaja iz tega, da zaposleni dobijo o 

stanovalcih vse informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Prav tako imajo vse potrebne 

informacije ob spremembah načrta nege ali ob premestitvah  novih stanovalcev iz bolnišnice 

ali drugih ustanov. Celotni sklop je ocenjen s 65 % pozitivnih odgovorov. Malo več kot 

polovica zaposlenih (62 %) je obveščena o tem, katera so potrebna znanja in veščine za delo s 

stanovalci v DSO. Skoraj tretjina se do tega ne opredeli ali pa ni bila seznanjena s tem. Malo 

več kot polovica (66 %) je seznanjena z vsako spremembo v načrtu nege in oskrbe, tretjina pa 

s tem ni seznanjena ali se do tega ne opredeli. Prav tako le dobra polovica (59 %) zaposlenih 

dobi vse potrebne informacije o stanovalcih, preden so sprejeti v DSO. Da so na voljo vse 

potrebne informacije za delo s stanovalci, trdi 74 % zaposlenih. Rezultati kažejo, da imamo na 

tem področju še veliko priložnosti in dela. Ker so zaposlovanja in usposabljanja zaposlenih 

predvidoma planirane stvari, organizacije imajo ustrezne mentorje in plane notranjih 

usposabljanj, je ta del praviloma notranje pokrit. Vprašanje je le intenzivnost, kontinuiteta ali 

učinkovitost usposabljanj in seveda tudi čas, ki ga organizacija namenja za usposabljanja ali 

nadgrajevanja znanja. Prav tako so planirani vsi sprejemi in vodje lahko iz sprejemne 
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dokumentacije (Zdravniški izvid) in predhodnih kontaktov s svojci, socialno službo ali 

zdravstveno organizacijo dobi ustrezne informacije o zdravstvenemu stanju in aktualnih 

zdravstvenih in ostalih potrebah. To je odvisno od interesa odgovornih v DSO. Kjer je dobro 

razvita predaja službe in se na teh sestankih celotnega tima temeljito pogovori o vsakem 

novem ali obstoječem stanovalcu, pri katerem se kaj akutnega ali posebnega dogaja, dobijo 

zaposleni vse potrebne informacije s strani vseh profilov in se pripravi plan dela za naprej. 

Poleg tega se lahko še ustno preverja naročene in izvedene aktivnosti in njihovo učinkovitost 

ali odzive stanovalca in svojcev. Taki timski sestanki so zlata vredni in vredno jim je 

posvečati veliko pozornosti, predvsem pa omogočiti, da lahko sodelujoči izrazijo svoja 

opažanja in predloge. Tu so tudi enkratne priložnosti za timsko rast.  

Odprta komunikacija: izhaja iz tega, da osebje lahko spregovori o težavah pri svojem delu, 

njihove ideje in predlogi pa se pri delu tudi upoštevajo. Ocenjen je s 33 % pozitivnih 

odgovorov. Rezultati kažejo, da osebje le redko prodre s svojimi predlogi in zamislimi do 

vodstvenih struktur. Velik delež neopredeljenih lahko razumemo tudi kot neko ignoranco ali 

otopelost za obstoječe stanje. 36 % zaposlenih meni, da se v njihovih DSO cenijo zamisli in 

predlogi osebja, 43 % meni, da se mnenja osebja ne upošteva, 43 % zaposlenih pa brez težav 

spregovori o problemih, ki jih opazijo pri svojem delu ali jih zelo motijo. Običajno je vodstvo 

tisto, ki bi se moralo zavedati pomena rešitev in predlogov, ki prihajajo iz delovnih sredin – 

»operative« – za razreševanje, preprečevanje in izboljševanje samih delovnih procesov. 

Zaposleni običajno vedo, kje in s čim so največje težave, in tudi poznajo način, kako bi se 

problemov lotili. Lahko so te »ideje v surovem stanju« vredne temeljite razprave in 

nadgradnje za sistemsko uporabo. Težava pri podajanju idej je tudi v nepovratnih 

informacijah in neodzivnosti nadrejenih, včasih tudi v aroganci in vzvišenem ravnanju 

nadrejenih. Urejene organizacije si na različne načine prizadevajo pridobiti ideje in predloge 

od svojih zaposlenih. V ta namen imajo razne akcije (npr. »naj ideja«, natečaj za inovacije, 

nagrade za najboljše ideje, »ideja meseca« ipd. ). Zaposleni z veseljem sodelujejo pri 

vpeljevanju sprememb in izboljšav, če imajo občutek, da so k temu tudi sami nekaj prispevali. 

Pomemben je občutek lastne vrednosti in koristi. Še vedno pa je vodstvo tista ovira, ki te 

priložnosti ne zna ali noče izkoristiti. Na tem področju imajo organizacije še veliko 

priložnosti za izboljšave: v načinih komunikacije, razvitosti komunikacijskih poti, skupnih 

sestankih, načinih zajemanja pripomb in idej zaposlenih.  

Nekaznovalni odziv na napake: izhaja iz trditev, da osebje ni kaznovano, ko se zgodijo neljubi 

dogodki. Osebja se ne izpostavlja ali kaznuje, če naredijo napake. Osebje prostovoljno 

prijavlja svoje napake. Rezultati ankete kažejo, da imamo kulturo obtoževanja, saj je področje 

ocenjeno s 27 % pozitivnih odgovorov. Slovenija je ena izmed redkih držav, ki obravnava 

ljudi, ki so naredili napako, kot hudodelce. Rezultat kaže, da se osebje boji kaznovalnih 

ukrepov. Strah pred morebitnimi kaznovalnimi ukrepi ni nepričakovan, saj je pri nas 

uveljavljena kriminalizacija človeških napak in tudi postopki stanovskih organizacij in 

mnogih zdravstvenih ustanov so podobni kot na sodiščih (Robida  2012a). Pri vsaki napaki je 
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dvojna škoda: zdravstveni strokovnjak je po nastali napaki prizadet, še posebno, če je s 

pacientom/stanovalcem v dolgotrajnem dobrem odnosu. Druga škoda pa so neupravičeno 

odkriti, še večkrat pa zakriti komentarji kolegov in osebja iz drugih poklicnih skupin (Robida 

2012a). Simptomi in znaki pri zdravstvenih strokovnjakih, ki smo jih obtožili za napako, so 

podobni tistim pri akutni stresni motnji, ki se kaže kot otopelost, anksioznost, odtujenost, 

depersonalizacija, zmedenost, depresija, agitiranost in podoživljanje dogodka. Poleg tega gre 

še za občutke sramote, krivde in dvoma o lastni sposobnosti (Robida 2012a). Prisotno je tudi 

pomanjkanje koncentracije, slab spomin in motnje pri opravljanju običajnih vlog. Simptomi 

lahko trajajo dneve in tedne. Nekateri trpijo dolgotrajne posledice, ki so podobne 

posttravmatski stresni motnji s podoživljanjem, z nočnimi morami, izogibanjem situacijam, 

povezanim z dogodkom, motnjami spanja in razdražljivostjo (Robida 2012a). Metode 

sramotenja in obtoževanja z namenom zmanjševanja škodljivih napak in dogodkov so 

najneuspešnejši možen način njihovega preprečevanja. S tem širimo tradicijo, ki veleva, da 

človeška napaka pomeni pomanjkanje znanja, profesionalnosti in pazljivosti, in se nehote spet 

pomikamo v preteklost, ne gradimo na znanosti o varnosti v zdravstvu. V raziskavi vidimo, da 

se v DSO kar v 62 % za storjene napake še vedno obtožuje zaposlene. Zaposleni se bojijo 

poročati o svojih napakah, kar govorijo pritrdilni odgovori (39 %), neodločenost kažejo tudi 

nevtralni odgovori (29 %). Obojih je krepko čez polovico. Zanimivo je, da se v določeni meri 

(45 %) zaposlene, ko se jim zgodijo napake, obravnava pravično. Kljub temu pa ostaja 

neopredeljenih 30 % zaposlenih. Z veliko previdnostjo ali negotovostjo je označena tudi 

varnost zaposlenih ob poročanju o svojih napakah (39 %). Neopredeljenih je 38 % zaposlenih. 

Tudi na tem področju imajo DSO veliko možnosti za izboljšave.  

Ustrezno število in kompetence osebja: izhaja iz dejstva, da je dovolj osebja za nego in 

oskrbo. Poskrbljeno je za ustrezno stopnjo varnosti med predajami službe, ko na oddelkih ni 

osebja. Zaradi stalnosti osebja je lažje zagotavljati varnost pri zdravstveni oskrbi in delu s 

stanovalci. Dejavnik je ocenjen s 47 % pozitivnih odgovorov, na predzadnjem mestu. Sama 

ocena kaže na to, da imajo na tem področju organizacije še veliko priložnosti za izboljšave. 

Odgovori so v skladu s pričakovanji. Kadrovski normativi v DSO so  nizki. Zelo je opazen 

tudi trend nižanja strokovnih delavcev in medicinskih sester ter nadomeščanje zaposlenih z 

nižjo izobrazbeno strukturo (bolničarji, bolniške strežnice, socialni oskrbovanci). V DSO se 

za račun kadra uporablja število in vrsto zdravstvenih neg, ki jih plačuje ZZZS. Le del kadra 

za oskrbo (bolničarji, bolniške strežnice) gre iz sociale. Zaradi vsesplošnega varčevanja in 

omejitev zaposlovanja v javnem sektorju se to izraža tudi na področju institucionalnega 

varstva. V DSO je osebje večinoma stalno. Opazna je nizka fluktuacija. Iz  podatka o delovni 

dobi lahko razberemo, da je več kot polovica osebja zaposlena od 6 let naprej (20 % osebja je 

zaposlenega v DSO od 6 do 10 let, 37 % pa 11 let in več). Ta podatek pove, da je v domovih 

zagotovljena neka stalnica, mogoče tudi kontinuiteta. Zagotovo pa je to tudi slabost, saj je tu 

všteto veliko starejših, delovnih invalidov, delavcev z omejitvami. Pomeni pa tudi nižjo 

fleksibilnost, ker je zelo utečene in zakoreninjene navade in načine dela zelo težko 
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spreminjati. Zaposleni ne marajo pogostih menjav osebja v smislu menjave oddelkov, ker 

ponovno prilagajanje predstavlja napor, ne poznajo stanovalcev in njihovih navad, delo na 

različnih oddelkih lahko teče različno. V tem smislu razumem njihov odgovor, da kar 65 % 

zaposlenih meni, da je zaradi menjave kadra ogrožena varnost stanovalcev. 77 % zaposlenih 

meni, da je med turnusi za stanovalce dobro poskrbljeno. Prav tako se večina (69 %) ne 

strinja, da hitijo, ker imajo preveč dela. Na tem področju je nizka stopnja razvitosti varnostne 

kulture.  

Ocena stopnje varnosti: na splošno je ocena varnosti zaposlenih v DSO dobra, 39 % 

zaposlenih jo ocenjuje kot zelo dobro, 36 % kot dobro in 10 % kot odlično. Da je varnost 

slaba, se je opredelilo 13 % zaposlenih, da je zelo slaba, pa le 2 %. 

Priporočilo prijateljem, znancem: da zaposleni zaupajo v varnost in oskrbo v DSO, potrjujejo 

tudi odgovori na vprašanje, ali bi svoj DSO priporočili prijateljem in znancem. 66 % 

zaposlenih bi priporočilo, 34 % bi prej malo pomislilo – mogoče bi ali pa tudi ne, nihče se pa 

ni opredelil do tega, da je varnost tako slaba, da ne bi priporočil oskrbe in bivanja v svojem 

DSO.  

Komentarji: v zadnjem delu anketnega vprašalnika je bilo tudi mesto za komentarje 

anketirancev glede oskrbe in varnosti v njihovem DSO. Vsi dobesedni navedki so zabeleženi 

v Tabeli 3. Komentarje smo razdelili na 10 smiselnih sklopov. Glavne ugotovitve: 

- zaposleni ne poznajo pomena varnosti v zdravstvu, 

- nepoznavanje pomena varnosti med vodstvenim delom, 

- varnost večina enači z varovanjem (kot npr. varovanje pred krajami, varovanje pred 

padci, varovanje pred pobegi, fizično varovanje pred poškodbami), 

- poudarjajo manko kadra in »šparanje« virov  na nepravih mestih, 

- pomanjkanje standardnih procedur za delo, 

- premalo odločen management za ureditev organizacije dela in poenotenje načina dela 

(standardi, standardni operativni postopki (SOP) ipd.),  

- nezainteresiranost vodstva za vpeljevanje sprememb, 

- slabi medsebojni odnosi, 

- slabo upoštevanje predlogov zaposlenih, 

- prisotna politika kaznovanja in ukoreninjen način razmišljanja, da je potrebno kaznovati 

»nesposobneže« ob incidentih, 

- idealiziranje stanja v lastnih DSO, stvari tečejo dobro, brez napak ali skorajšnjih napak, 

skoraj idealne razmere, 

- kritičnost do opreme, prostorov, opremljenosti, 

- komentarji lepo dokazujejo, da zaposleni (tako vodstvo kot ostali) bolj slabo oz. 

večinoma sploh ne razumejo pomena varnosti in nimajo razvitega sistema zagotavljanja 

varnosti. Posamezne aktivnosti v smislu zagotavljanja varnosti so bolj enkratni in 
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nepovezani dogodki, ki niso sistemske narave. Varnost se večinoma enači z 

varovanjem,  

- zelo je bil komentiran tudi kadrovski deficit in s tem pogojevanje kakovosti  dela. Da je 

še veliko priložnosti v organizaciji dela, fleksibilnosti timov in upoštevanju mnenj 

zaposlenih, potrjuje tudi veliko anketnih odgovorov, 

- odgovori kažejo na to, da je še vedno nekaj zaposlenih, ki ne vidijo pri svojem delu 

nobenih pomanjkljivosti ali pasti. Pri njih je vse super dobro in sploh najboljše v državi. 

3.7.2 Glavne ugotovitve pri obravnavi hipotez 

H1: Zaznavanje stopnje varnosti je višje pri vodjih kot med ostalimi zaposlenimi sodelavci. 

 Z analizo ugotavljamo, da so pri vseh elementih varnostne kulture zaznavanja vodstva in 

ostalih različna, nekje višje, nekje nižje vrednotena. Kjer so največje razlike v samem 

vrednotenju, smo potrdili tudi statistične razlike. Skupno zaznavanje varnostne kulture za vse 

dejavnike skupaj med vodji in ostalimi zaposlenimi ni statistično značilno. 

Ugotovitve: 

1. Primerjalne razlike med zaznavanjem varnostne kulture med vodji in ostalimi 

zaposlenimi so čisto pri vseh elementih varnostne kulture (glej Graf 5). Največje razlike 

med zaznavanjem so pri dejavnikih skladnost s postopki (34 % pozitivnih odgovorov pri 

vodjih in 71 % pri ostalih zaposlenih), nekaznovalni odziv na napake (33 % vodje in 54 

% ostali), vrhnja podpora vodstva za varnost stanovalcev (79 % vodje, 57 % ostali), 

ustrezno število in kompetence osebja (47 % vodje in 67 % ostali), predaja službe in 

informacij o stanovalcih med turnusi (85 % vodje, 64 % ostali). Primerjalni podatki 

kažejo, da ima vodstvo svojo predstavo o dejanskem stanju. 

2. Ob primerjanju statističnih značilnosti med trditvami so statistične razlike med vodji in 

ostalimi zaposlenimi v 22 trditvah (glej Preglednico 11). 

3. Statistične razlike med zaznavanjem vodij in ostalih so pri naslednjih dejavnikih 

varnostne kulture (glej Preglednico 12): 

- povratne informacije o napakah (p=0,0045), 

- podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev (p=0.0024) , 

- skladnost s postopki (p=0.0042), 

- predaja službe in informacij o stanovalcih med turnusi (p=0.001), 

- nekaznovalni odziv na napake (p=0.0113), 

- ustrezno število in kompetence osebja (p=0.0398). 

Statistične razlike se ujemajo z največjimi odstopanji zaznavanja. To so dejansko  

področja, kjer bo potrebno največ delati in vpeljevati izboljšave. 

4. Skupno zaznavanje varnostne kulture za vse dejavnike skupaj ni statistično značilno. 

H2: V zasebnih DSO imajo statistično bolje razvito kulturo varnosti kot v državnih domovih.  
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Z analizo ugotavljamo majhne primerjalne razlike med dejavniki varnostne kulture med 

državnimi in zasebnimi DSO. Pomembne statistične razlike so le v treh dejavnikih. Skupno 

(povprečje vseh dejavnikov) pa med izmerjeno kulturo varnosti v državnih in privatnih DSO 

ni statističnih razlik. Hipoteze ne moremo potrditi. 

Ugotovitve: 

1. Primerjalne razlike med dejavniki varnostne kulture v zasebnih in državnih DSO so 

majhne. Največja razlika je pri dejavniku podpora vrhnjega vodstva za varnost 

stanovalcev (državni DSO 55 %, privatni DSO 72 %), nekoliko manjša pa pri 

dejavnikih pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev 

(državni DSO 64 %, privatni DSO 76 %) ter povratne informacije o napakah (državni 

DSO 72 %, zasebni DSO 82 %) (glej Graf 7). 

2. Pri statistični analizi ugotavljamo statistično razliko pri 21 trditvah (glej Preglednico 

13). 

3. Statistične razlike so v naslednjih dejavnikih varnostne kulture (glej Preglednico 14): 

- povratne informacije o napakah (p=0,0074), 

- pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev (p=0,0035), 

- podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev (p= 0,0001). 

4. Med celokupnim zaznavanjem varnostne kulture (povprečje vseh dejavnikov) ni 

statističnih razlik med državnimi in zasebnimi DSO (glej Preglednico 15). 

3.7.3 Glavne ugotovitve raziskave 

Raziskava o varnostni kulturi je pokazala, da je kultura varnosti v DSO Primorsko-notranjske 

regije slaba in da je veliko priložnosti za izboljšave. Slaba kultura varnosti pacientov (v našem 

primeru stanovalcev) je največja ovira za izboljševanje varnosti pacientov (Cooper in Phillips 

2004). Ker je to prva tovrstna raziskava na področju kulture varnosti za področje 

institucionalnega varstva starejših (kamor DSO tudi spadajo), je to dejansko prvi korak k 

dvigu znanja in zavedanja problematike o varnosti stanovalcev v DSO. Čeprav je DSO 

socialno-zdravstvena ustanova, se znotraj odvija veliko primarne zdravstvene  dejavnosti, 

neakutne zdravstvene obravnave in zdravstvena nega z oskrbo. Rezultati izmerjene kulture 

varnosti izpostavljajo 4 pomembna področja, kjer so deleži pozitivnih odgovorov nižji od 50 

% in predstavljajo področja za izboljšave (ocene maj kot 50 %). Ta področja so:  

- nekaznovalni odziv na napake (27 %),  

- odprta komunikacija (33 %),  

- ustreznost števila in kompetence osebja (47 %) in  

- skladnost s postopki (51 %).  

Zelo »šepa« še timsko delo, ki je ocenjeno s 55 % pozitivnih odgovorov.  
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Le eno področje (ocena nad 75 %), celokupno zaznavanje varnosti, je dobro razvito. Ocenjeno 

je z 79 % pozitivnih odgovorov. Povprečje pozitivnih odgovorov za vseh 12 komponent je 57 

%. Iz izmerjenega lahko zaključimo, da je v DSO med zaposlenimi  prisoten strah pred 

sankcioniranjem zaradi nastalih napak pri delu. Prisotna je kultura kaznovanja. Ta dejavnik 

varnostne kulture je bil ocenjen zgolj s 27 % pozitivnih odgovorov. Strah pred morebitnimi 

disciplinskimi ukrepi ni nepričakovan, saj je pri nas uveljavljena kriminalizacija človeških 

napak in tudi postopki stanovskih organizacij in mnogih zdravstvenih ustanov so podobni kot 

na sodišču (Robida 2011).  

Naslednji zelo nizko ocenjeni parameter je bil odprta komunikacija. Ocenjen je bil  s 33 % 

pozitivnih odgovorov. V tem sklopu se je preverjalo, kako vodstvo ceni predloge in zamisli 

osebja, kako se te pri delu upošteva in ali zaposlenih sploh lahko spregovorijo in opozorijo na 

probleme v domu. Rezultat kaže, da je vir dogajanja v mikrosistemu  ignoriran, kar je 

pravzaprav škoda, ali pa če vzamemo dejstvo drugače,  priložnost.  Različne študije 

potrjujejo, da osebje v mikrosistemu – najožjem delovnem okolju – najbolje pozna 

vsakodnevne probleme in je zato najbolj poklicano k njihovemu razreševanju.  Ljudi je 

potrebno usposobiti za uporabo orodij kakovosti in varnosti (Skela Savič in Robida  2012). 

Priložnosti za izboljšave je  tudi pri dejavniku ustreznost števila in kompetence osebja, ki je 

bil ocenjen s 47 %. Več materialnih virov velikokrat ne izboljša kakovosti. Primerno število 

in usposobljenost osebja vpliva na varnost stanovalcev, vendar bi bile potrebne objektivne 

meritve, ne samo zaznave osebja. Zagotovo pa dobro varnost ne zagotavlja samo primerno 

število veščega osebja (Robida  2011). Število osebja postaja v DSO vedno večji problem, ker 

so te institucije kadrovsko  podhranjene in se zdravstveno osebje zamenjuje z nižje 

izobraženimi (in cenejšimi) profili. Kot četrti najnižje ocenjeni parameter je skladnost s 

postopki. Ocenjen je z 51 % in  presega spodnjo mejo. Ocena dejavnika lepo kaže, da delo 

velikokrat poteka mimo postavljenih postopkov, na način, kjer se ubira bližnjice ali ignorira 

sprejeto. Razlog je verjetno v neznanju in neusposobljenosti managerjev, da bi poenotili in 

posodobili način dela, v pomanjkanju standardnih procedur, v normativih, ki so zastareli, v 

izobraževanju zaposlenih itd. Ta del trditev podpirajo tudi komentarji zaposlenih. Tudi ocena 

dejavnika timsko delo je  nad spodnjo mejo. Ocenjen je s 55 %. Čeprav so timi v DSO dokaj 

stalni, ni izrazitega medsebojnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja. Na tem področju je 

še veliko priložnosti za izboljšave.  

3.7.4 Priporočila za dvig varnostne kulture v DSO 

Anketa pomeni spodbudo vodstvu DSO, da se zave pomena in problema varnosti stanovalcev 

v DSO. Če bo ostalo le pri pregledu rezultatov in se ne bodo uvedle spremembe, potem anketa 

svojega namena ne bo dosegla.  

Za DSO veljajo enaka načela, kot je zapisal Robida (Robida  2011) za bolnišnice: 
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- vsakomur je jasno, da anketa ni konec poti izboljševanja varnosti pacientov, ampak šele 

njen začetek; 

- rezultati ankete sami po sebi ne bodo nič spremenili; 

- za sistem varnosti in podporo osebju, ki deluje  s pacienti, je odgovorno vodstvo; 

- za izvajanje programa varnosti je odgovorno strokovno in drugo osebje; 

- zavedajte se, da anketa pomeni le zaznavanje posameznih področij varnosti 

pacientov/stanovalcev in da ponekod niso dovolj samo mnenja sodelujočih v anketi, 

ampak bodo potrebna določena opazovanja in meritve; pomembno je, da mnenja osebja 

ne zavržete že kar vnaprej kot neosnovana; 

- izogibajte se lahkih razrešitev, kjer ni treba uvesti nobenih sprememb, ampak samo 

zahtevate od osebja, naj bo bolj »pozorno, natančno ipd. «, kar je skregano z znanostjo o 

varnosti pacientov in sloni na preživelem osebnem modelu varnosti pacientov; 

- varnost pacientov v bolnišnici/DSO je vsota izboljšav v posameznih zdravstvenih timih, 

posameznih oddelkih in ostalih organizacijskih enotah. 

Priporočila so povzeta po priporočilih za bolnišnice in prirejena za DSO.  

Priporočilo 1: Razumevanje rezultatov ankete 

- Preglejte in razložite rezultate ankete. 

- Ugotovite, kje so priložnosti za izboljšave in kje je posamezno področje zaznano kot 

dobro. 

- Vrhnje vodstvo naj skupaj z vodstvi oddelkov, enot pregleda povprečja pozitivnih 

odgovorov za vsa področja varnostne kulture (12 področij): 

- kateri odgovori na trditve so najbolj pozitivni in kateri najbolj negativni, 

- ali so razlike med poklicnimi skupinami v priložnostih za izboljšave, 

- ali so razlike med oddelki/enotami v priložnostih za izboljšave. 

- Določite tri področja za izboljšave na ravni DSO. 

Pomembno: 

Ne začnite izboljševati vsega naenkrat, ker boste predvidene izboljšave hkrati ali do ponovitve ankete 

težko izvedli.  

Priporočilo 2: Obvestite osebje o rezultatih ankete in o njih razpravljajte 

- Seznanite zaposlene z rezultati ankete (zaposleni velikokrat niso seznanjeni z rezultati 

anketnih raziskav, zato nimajo vpogleda in občutka, da so s svojim mnenjem kaj 

koristnega prispevali k izboljšavam; če se jih ne obvešča, zelo neradi sodelujejo pri 

naslednjem anketiranju in tako izgubimo dragocene podatke o njihovem mnenju in 

vpogledu v dejansko stanje na operativnem nivoju). 
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- Osebju se zahvalite za čas, ki so ga namenili za izpolnjevanje anket. 
- Dokument objavite na svojem intranetu. 

- Razpravljajte z osebjem o rezultatih ankete. Začnite z vrha navzdol – od vodij do osebja 

na operativni ravni. 

- Prosite osebje, naj zapiše, kaj si misli o anketi. 

- Lahko izvedete tudi intervjuje z osebjem, da ugotovite bolj natančno, zakaj je določeno 

področje problematično in kako bi se ga dalo izboljšati. 

Pomembno: 

Zavedajte se, da anketa pomeni le zaznavanje posameznih področij varnosti pacientov/stanovalcev in da 

ponekod niso dovolj samo mnenja sodelujočih v anketi, ampak bodo potrebna določena opazovanja in meritve. 

Pomembno je, da mnenja osebja ne zavržete že kar vnaprej kot neosnovana. 

Priporočilo 3: Oblikujte akcijski načrt 

- Formalno napravite in zapišite strategijo ter akcijski načrt (nanašanje na DSO in 

enote/oddelke). 

- V načrtu postavite količinske in časovne cilje za uvedbo posameznih sprememb. 

- Spodbudite osebje oddelkov, da na podlagi akcijskega načrta za DSO napravi načrt za 

svojo enoto, ki naj bo v skladu z glavnim načrtom in z ugotovitvami ankete za njihov 

oddelek/enoto. Načrt naj vsebuje spremembe, ki so specifične, merljive (kvantitativna in 

kvalitativna merila), dosegljive, pomembne in časovno določene. 

- Zagotovite določene vire za izvedbo načrta.  

Pomembno: 

Izogibajte se lahkih rešitev, kjer ni treba uvesti nobenih sprememb, ampak samo zahtevate od osebja, 

naj bo bolj »pozorno, natančno …«, kar je skregano z znanostjo o varnosti pacientov in sloni na 

preživelem osebnem modelu varnosti pacientov. 

Priporočilo 4:  Obvestite osebje o akcijskem načrtu in jih zavežite za njegovo izvajanje 

- Po zaključku strategije in izdelavi akcijskega načrta sporočite osebju, kaj se od njega 

pričakuje:  

- kako se bo načrt izvajal,  

- kaj bo treba meriti,   

- o čem poročati in  

- kakšni so pričakovani rezultati posameznih izboljšav.  

- Osebje, ki je zadolženo za izvajanje posamezne izboljšave, mora vedeti, kaj so njegove 

naloge in odgovornosti ter kakšni so časovni roki za izvedbo. 
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- Vsi morajo vedeti, kaj se bo spreminjalo, saj razumevanje načrta pripomore, da se 

vsakdo zaveda svojega prispevka in prevzame svoj del odgovornosti za izboljševanje 

varnosti pacientov. 

Vrhnje vodstvo, predstojniki/vodje in vodilne medicinske sestre oddelkov/enot so primarni 

skrbniki procesa spreminjanja in izboljševanja varnosti pacientov. Uspeh strategije in načrtov 

je odvisen od njihove polne zavzetosti in podpore. Pri svojih namerah izboljševanja varnosti 

pacientov morajo biti nepopustljivi. Če tega ne bodo storili, je velika verjetnost, da bo 

bolnišnica pri izboljševanju varnosti pacientov doživela neuspeh. 

Pomembno: 

Vrhnje vodstvo, vodje in vodilne medicinske sestre oddelkov/enot so primarni skrbniki procesa 

spreminjanja in izboljševanja varnosti pacientov. Uspeh strategije in načrtov je odvisen od njihove 

polne zavzetosti in podpore. Pri svojih namerah izboljševanja varnosti pacientov morajo biti 

nepopustljivi. Če tega ne bodo storili, je velika verjetnost, da bo DSO pri izboljševanju varnosti 

pacientov doživel neuspeh. 

Priporočilo 5:  Izvajanje akcijskega načrta 

To je najtežji del strategije in načrta za izboljševanje varnosti pacientov. Za izvedbo so 

potrebni viri, kvantitativna in kvalitativna merila napredka. Javno je treba pohvaliti 

oddelke/enote in posameznike, ki izvajajo ali so že izvedli določene izboljšave. Vse ne bo šlo 

kot po maslu. Ne spreminjajte vsega naenkrat. Uporabite model za izboljšave. Pomembni so 

tudi majhni krogi izboljšav z uporabo serije NIPU krogov (Načrtuj, Izvedi, Preveri, Ukrepaj) 

(ang. PDSA: Plan, Do, Study, Act). 

- N – oblikuj majhen načrt, spremembo  

- I – izvedi načrt  

- P – preveri, kako sprememba deluje 

- U – ugotovi, ali so potrebne prilagoditve za spremembo načrta, in ukrepaj  

Gre za majhne pilotne preizkuse znotraj posamezne enote DSO in šele, ko bo njihova 

uspešnost preverjena, jih razširite v druge enote DSO. Če je DSO manjši, lahko uvedete 

preizkus na vseh oddelkih hkrati. Tako lahko več enot preizkuša posamezno področje varnosti 

pacientov. Na ta način dosežete naenkrat več uspešno delujočih izboljšav varnosti pacientov, 

ki se razširijo na vse oddelke in enote in skupno vplivajo na izboljševanje varnosti pacientov v 

celotnem DSO.  

Pomembno: 

Varnost pacientov v DSO je vsota izboljšav v posameznih zdravstvenih timih, posameznih oddelkih in 

enotah. 

Priporočilo 6:  Spremljajte izboljšave in ocenite njihov vpliv 
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- Uporabljajte kvalitativna in kvantitativna merila za spremljanje in ocenjevanje 

posameznih sprememb, da ugotovite, ali je v resnici prišlo do izboljšav. 

- Zagotovite pravočasno in redno obveščanje o napredku. 

- Če ugotovite napredek, ga sporočite osebju in poudarite, da je nastal na podlagi 

rezultatov ankete.  

Pomembno: 

Če ugotovite napredek, ga sporočite osebju. S tem bo osebje ugotovilo, da njihov trud pri izpolnjevanju 

vprašalnika in uvajanju sprememb ni bil zaman. Tako bo osebje raje sodelovalo pri ponovitvi ankete. Lahko 

boste tudi ugotovili, da spremembe ne delujejo, kot ste pričakovali, in jih bo treba prirediti ali zamenjati z novo 

spremembo. Preden boste spremembo zavrgli kot neuspešno, ugotovite, zakaj ni bila uspešna.  

Priporočilo 7:  Razširite izboljšave 

- Ko ste ugotovili, katere spremembe so pripeljale do izmerjenih izboljšav, razširite 

spremembe na vse oddelke in enote. 

- Razširite izboljšave izven vašega DSO, da bodo v pomoč pri izboljševanju varnosti 

stanovalcev v drugih DSO in tudi drugih zdravstvenih ustanovah. 

Priporočilo 8: Ponovno merjenje kulture varnosti pacientov 

Ponovnega anketiranja, da se ugotovi, ali se je kultura varnosti pacientov spremenila, ni dobro 

izvajati prepogosto, ker je za spremembe potreben čas. Če se odločite za anketiranje vsako 

leto, bo morda anketa ugotovila nekatere izboljšave, ki pa se lahko ob ponovnem letnem 

anketiranju vrnejo na izhodiščno vrednost, ker ne bodo toliko utrjene, da bi uvedene 

spremembe lahko postale stalnica vsakdanjega dela. Pri ponovnem anketiranju je pomembno, 

da pridobite za sodelovanje visok odstotek osebja, sicer ne boste vedeli, ali so spremembe 

med izhodiščno in ponovljenimi anketami resnične ali pa so nastale zaradi tega, ker je nanje 

vsakič odgovarjalo različno osebje.  
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4 ZAKLJUČEK 

V zaključku bomo podali kratek povzetek celotne raziskave, prispevek k znanosti, 

metodološke omejitve raziskave in predloge za nadaljnja raziskovanja. 

4.1 Povzetek iz celotne raziskave 

Po opravljeni  raziskavi in objavljenih rezultatih o varnostni kulturi v vseh slovenskih akutnih 

bolnišnicah nas je zanimalo, kakšno je stanje na področju varnosti v slovenskih DSO. V ta 

namen smo prevzeli Westatov standardiziran in psihometrično testiran vprašalnik za DSO. 

Vprašalnik smo prevedli in ga v originalni vsebinski sestavi uporabili na vzorcu 21 DSO 

Goriške, Notranjsko-kraške in Obalno-kraške regije. Odzivnost na anketno raziskavo je bila 

54 % od 1.322 poslanih vprašalnikov. V raziskavi smo se  osredinili  na 12 področij varnosti, 

demografskih podatkov in dveh skupnih ocen: timsko delo, kadrovska zasedenost, skladnost s 

postopki, usposabljanje in spretnosti, nekaznovalni odziv na napake, predaja službe in 

informacij o stanovalcih med turnusi, povratne informacije in sporočila o dogodkih, odprta 

komunikacija, pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti stanovalcev, 

celokupno zaznavanje varnosti, podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev, učeča se 

organizacija, ocena stopnje varnosti in priporočilo za nastanitev v DSO. Raziskava o 

zaznavanju varnostne kulture v DSO v teh regijah je bila opravljena na dovolj velikem 

vzorcu, da lahko njene rezultate posplošimo na celo državo. Rezultati izmerjene kulture 

varnosti izpostavljajo 4 pomembna področja, kjer so deleži pozitivnih odgovorov nižji od 50 

% in predstavljajo področja za izboljšave (ocene manj kot 50 %).  Ta področja so:  

- nekaznovalni odziv na napake (27 %),  

- odprta komunikacija (33 %),  

- ustreznost števila in kompetence osebja (47 %) in  

- skladnost s postopki (51 %).  

Zelo »šepa«  timsko delo, ki je ocenjeno s 55 % pozitivnih odgovorov. Le eno področje 

(ocena nad 75 %), celokupno zaznavanje varnosti, je dobro razvito. Ocenjeno je z 79 % 

pozitivnih odgovorov. Povprečje pozitivnih odgovorov za vseh 12 komponent je 57 %. 

Poleg omenjene raziskave smo skušali potrditi dve hipotezi: 

- H1: Zaznavanje stopnje varnosti je višje pri vodjih kot med ostalimi zaposlenimi 

sodelavci.  

- H2: V zasebnih DSO imajo bolje razvito varnostno kulturo kot v državnih DSO. 

Primerjalne razlike med zaznavanjem varnostne kulture med vodji in ostalimi zaposlenimi so 

čisto pri vseh elementih varnostne kulture. Največje razlike med zaznavanjem so pri 

dejavnikih skladnost s postopki (34 % pozitivnih odgovorov pri vodjih in 71 % pri ostalih 
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zaposlenih),  nekaznovalni odziv na napake (33% vodje in 54 % ostali), vrhnja podpora 

vodstva za varnost stanovalcev (79 % vodje, 57 % ostali), ustrezno število in kompetence 

osebja (47 % vodje in 67 % ostali), predaja službe in informacij o stanovalcih med turnusi 

(85 % vodje, 64 % ostali). Statistične razlike se ujemajo z največjimi odstopanji zaznavanja. 

To so dejansko področja, kjer bo potrebno največ delati in vpeljevati izboljšave. Skupno 

zaznavanje varnostne kulture za vse dejavnike skupaj ni statistično značilno. 

Primerjalne razlike med dejavniki varnostne kulture v zasebnih in državnih DSO so majhne. 

Največja razlika je pri dejavnikih podpora vrhnjega vodstva za varnost stanovalcev (državni 

DSO 55 %, zasebni DSO 72 %), pričakovanja in ukrepi nadrejenih za izboljšanje varnosti 

stanovalcev (državni DSO 64 %, zasebni DSO 76 %) in povratne informacije o napakah 

(državni DSO 72 %, zasebni DSO 82 %). Med celokupnim zaznavanjem varnostne kulture 

(povprečje vseh dejavnikov) ni statističnih razlik med državnimi in zasebnimi DSO. 

4.2 Prispevek k znanosti  

Prispevek k znanosti zajemajo izmerjeni rezultati zaznavanja varnostne kulture v treh regijah 

RS. Rezultati so dobra podlaga za nadaljnjo vpeljavo sistemskih izboljšav in širjenje 

zavedanja in znanja o varnosti pacientov med osebjem in vodstvi DSO. 

4.2.1 Teoretični prispevek k znanosti 

S proučevanjem področja varnosti in varnostne kulture z različnih varnostno kritičnih področij 

smo združili v enotne vsebine in jih poskušali prikazati na razumljiv in uporaben način. 

Razumevanje teoretičnih izhodišč omogoča razumevanje dejanskih težav v praksi, prenos 

dobrih praks in učenje iz lastnih napak.   

4.2.2 Empirični prispevek k znanosti 

Bistvena ugotovitev opravljene raziskave je dejanski aktualni posnetek stanja zaznavanja 

varnosti zaposlenih v domovih za starejše občane Goriške, Notranjsko-kraške in Obalno-

kraške regije. Raziskava pokaže na najbolj pereča področja, ki preprečujejo razvoj pozitivne 

varnostne kulture. Obenem pa omogoča pripravo izboljšav za ciljna področja in je dobro 

orodje managerjem in drugim snovalcem politik za nadaljnje delovanje. Raziskava je 

opravljena na dovolj velikem vzorcu, da jo lahko posplošimo na celotno državo. 

4.3 Metodološke predpostavke in omejitve raziskave 

Pred izvedbo anketne raziskave smo pisno zaprosili direktorje DSO Goriške, Notranjsko-

kraške in Obalno-kraške regije za soglasje. Anketa je bila izvedena le v za to zainteresiranih 
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DSO. Glede na aktualnost problema varnosti in medijsko vse odmevnejših varnostnih 

zapletov v zdravstvu je bil izkazan interes direktorjev. Anonimnost sodelujočih domov in 

anketirancev je bila zagotovljena. 

Raziskava temelji na naslednjih  predpostavkah: 

- S trenutnim stanjem zagotavljanja varnosti ali razvitost varnostne kulture ne moremo 

biti zadovoljni. 

- Vodstvo je ključni dejavnik razvitosti kulture organizacije.  

- Vodstvo je ključni dejavnik, ki opredeljuje varnost kot pomemben ali nepomemben 

element kulture. 

- Varnostna kultura je v DSO običajno na nižji stopnji razvitosti kot v bolnišnicah. 

- V RS raziskava o varnostni kulturi v DSO še ni bila opravljena. 

- Z raziskavami, v katerih se ukvarjajo s problematiko varnosti, se osredotočajo predvsem 

na iskanje krivca, ne pa na sistemske vzroke. 

- Na narejenih lastnih napakah se organizacije ne učijo in ne vpeljujejo sprememb oz. 

izboljšav. 

- Izmenjava podatkov in informacij o storjenih napakah in ukrepih za njihovo 

preprečevanje med DSO je nezadostna ali neobstoječa. 

- Anketna raziskava je  opravljena na dovolj velikem vzorcu, da se  izide lahko posploši  

na celotno državo. 

Raziskava temelji na naslednji omejitvah: 

- Anketna raziskava predstavlja presečno mnenje oz. zaznavanje zagotavljanja varnosti 

zaposlenih o trenutni situaciji v organizaciji in se lahko spreminja. 

- V anketno raziskavo so bili  vključeni  DSO Goriške, Obalno-kraške in Notranjsko-

kraške regije, vključno s posebnimi zavodi (to je 23 od 95 DSO). 

- Omejitev je predstavljala nepripravljenost vseh izbranih organizacij za sodelovanje.  

- Nabor domače in tuje strokovne literature je subjektiven. 

- Anketiranci niso opredelili svojega poklica zaradi možne identifikacije po posameznih 

organizacijah. 

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Glede na dejstva, ki jih raziskava potrjuje, in poznavanja dogajanj v družbi ugotavljamo, da: 

- je področje varnosti v RS slabo razvito,  

- v velikem segmentu primarne zdravstvene oskrbe, kamor zdravstvena dejavnost v DSO 

tudi spada, kultura varnosti ni bila nikoli izmerjena,  

- je znanje med zdravstvenimi strokovnjaki in vodstvom o varnosti slabo, 

- stanje krize v družbi neurejene organizacije še dodatno slabi.  
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Menimo, da bi bilo dobro raziskavo o varnostni kulturi razširiti še na ostale regije v državi, po 

vpeljavi sistemskih izboljšav pa raziskavo na 2–3 leta ponoviti. Napake v zdravstveni 

obravnavi niso nič novega. Stare so kot medicina. Vse to je šlo mimo vseh poklicnih skupin v 

zdravstvu, ker (Robida 2013a): 

- ni bilo razširjanja informacij o velikosti problema, 

- večina napak ne povzroči škode in so zato napake s katastrofalnimi posledicami v 

posamezni zdravstveni ustanovi redke, osebje, ki tam dela, pa ima zato občutek, da ne 

gre za velik problem, 

- škodljivi dogodki zaradi napak naenkrat prizadenejo enega pacienta in ne pritegnejo 

dovolj pozornosti vodstva zdravstvenih ustanov ali javnosti za razliko od nesreč v 

drugih dejavnostih in tako lahko zamaskirajo latentne slabosti sistemov, 

- mnoge zdravstvene ustanove ne zbirajo in ne objavljajo podatkov o izidih zdravljenja. 

Škodljivi dogodki zaradi napak pri zdravstveni obravnavi zavzemajo epidemiološke 

razsežnosti (Boxwala idr. 2004). 

Naslednja možnost za raziskovanje je raziskava o neželenih dogodkih v zdravstvu. Tu ni 

pomembno le število prijavljanja neželenih dogodkov, ampak tudi razvitost sistema 

prostovoljnega in obveznega prijavljanja napak v povezavi s pravično kulturo, način 

obravnave napak, učenje iz napak, nekaznovalna politika, način raziskave neželenega 

dogodka (kdo, kako) in seznanjenje z rezultati (kako, zakaj). 

Zanimiva bi bila tudi raziskava o razvitosti SMS (ang. Safety Management System) – sistem 

zagotavljanja in izboljševanja varnosti v slovenskem zdravstvu in v DSO s poudarkom na 

načinih, kako jih vzpostaviti v praksi. 
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O KULTURI VARNOSTI V DOMOVIH ZA 

STAREJŠE OBČANE 

 

Izpolni koordinator po prejemu vprašalnika:  DSO:   

Zaporedna številka vrnjenega vprašalnika:  Datum prejema vrnjenega vprašalnika:  

.................................................................................................................................................................... 
NAVODILA: S tem anonimnim vprašalnikom želimo ugotoviti vaše mnenje o varnosti stanovalcev, napakah in 
sporočanju napak. Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali približno 10 do 15 minut.  

Če se vprašanje ne nanaša na vas, označite kvadratek v zadnjem stolpcu. Če ne želite odgovoriti na vprašanje, 
lahko pustite kvadratke pri odgovoru prazne. 

 

Izraz “varnost stanovalcev” pomeni izogibanje in preprečevanje poškodb, varnostnih 
zapletov in povzročene škode pri stanovalcih v domovih za starejše občane. 

 
SKLOP A: Delo v vašem domu za starejše občane  (Odgovor označite s počrnitvijo kvadratka). 

V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z 
naslednjimi trditvami. 

Se nikakor 

ne  

strinjam 

� 

 

Se ne 

strinjam 

� 

 

Sem 

neodloče
n 

� 

 

Se 

strinjam 

� 

 

Se močno 
strinjam 

� 

 

Ne 

uporablja

mo  

ali ne vem 

� 

 

1. Zaposleni v domu se med seboj 

spoštujemo ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

2. Zaposleni v domu drug drugega 

podpiramo ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

3. Imamo dovolj zaposlenih za izvajanje 

dela ......................................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

4. Zaposleni pri delu s stanovalci 

upoštevajo uveljavljene postopke  
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

5. Zaposleni se počutijo kot del tima ................................¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

6. Zaposleni ubirajo bližnjice, da je njihovo 
delo hitreje opravljeno ...........................................................¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

7. Zaposleni so ustrezno usposobljeni za 

delo v domu ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

8. Zaposleni morajo hiteti, ker imajo 

preveč dela ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

9. Kadar ima kdo od zaposlenih zares 

veliko dela, mu drugi priskočijo na 
pomoč ....................................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

SKLOP A: Delo v vašem domu za starejše občane (nadaljevanje) 

V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z 
naslednjimi trditvami. 

Se 

nikakor 

ne  

strinjam 

� 

Se ne 

strinjam 

� 
 

Sem 

neodloč
en 

� 
 

Se 

strinja

m 

� 
 

Se močno 
strinjam 

� 
 

Ne 

uporablja

mo  

ali ne 

vem 
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 � 

 

10. Zaposlene obtožujejo za poškodbe 
stanovalcev ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

11. Zaposleni so  dovolj usposobljeni za 

delo  s težavnimi stanovalci ................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

12. Zaposleni se boji poročati o svojih 
napakah ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

13. Zaposleni razumejo namen 

usposabljanja v domu ............................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

14. Zaposleni zaradi lažjega dela pogosto 
ignorirajo postopke ...............................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

15. Zaposlenega se pravično obravnava, 
kadar naredi napako ..............................................................¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

16. Med menjavami delovnih izmen je 

poskrbljeno za potrebe stanovalcev ................................¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

17. Zaradi pogostih menjav osebja je zelo 

težko poskrbeti za varnost stanovalcev ................................¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

18. Zaposleni se počutijo varno, ko poročajo 
o svojih napakah ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 

 

SKLOP B: Komuniciranje 

Kako pogosto se naslednje stvari dogajajo v 

vašem domu Nikoli 

� 

 

Redko 

� 

 

Včasih 

� 

 

 

Pogosto 

� 

 

Vedno 

� 

 

Ne 

uporablja

mo  

ali ne vem 

� 
 

1. Zaposleni so seznanjeni s tem, kakšno znanje 
in veščine potrebujejo pred prvim stikom s 
stanovalci ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

2. Zaposleni so takoj seznanjeni z vsako  

spremembo v načrtu nege in oskrbe 
stanovalca ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

SKLOP B: Komuniciranje (nadaljevanje)       

Kako pogosto se naslednje stvari dogajajo v 

vašem domu? Nikoli 

� 

 

Redko 

� 

 

Včasih 

� 

 

 

Pogosto 

� 

 

Vedno 

� 

 

Ne 

uporablja

mo ali ne 

vem 

� 

 

3. Imamo vse potrebne informacije o 

stanovalcih, ko so ti sprejeti v dom ................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

4. Kadar zaposleni sporočijo nekaj, kar bi lahko ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 
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škodilo stanovalcu, nekdo vedno ukrepa .............................

5. V našem domu se pogovarjamo o tem, kaj 

storiti, da se neljubi dogodki/zapleti ne bi 

ponavljali ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 6. Če osebje opazi nekaj, kar bi lahko škodilo 
stanovalcu, vedno nekoga opozorijo na to ..........................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 7. Pri nas se cenijo zamisli in predlogi 

zaposlenih…………………………………………………….. 
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 8. V našem domu se pogovarjamo o načinih za 
varnost stanovalcev .............................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 9. Pri nas se mnenje osebja ne upošteva ................................¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

10. Zaposleni imajo vse potrebne informacije, ki 

jih potrebujejo za oskrbo in nego 

stanovalcev…………………………………………………… 

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

11. Zaposlenim ni težko spregovoriti o problemih 
v domu .................................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 
SKLOP C: Vaš nadrejeni 

V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z 
naslednjimi trditvami? 

Se nikakor 

ne  

strinjam 

� 

 

 

Se ne 

strinjam 

� 

 

Sem 

neodločen 

� 

 

Se strinjam 

� 

 

Se  

močno 
strinjam 

� 

 

Ne 

uporabljam

o  

ali ne vem 

� 

 

1. Moj nadrejeni upošteva predloge 
zaposlenih glede varnosti stanovalcev.. ...............................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

2. Moj nadrejeni pohvali zaposlene, ki pri 

delu upoštevajo prave postopke ................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

3. Moj nadrejeni posveča veliko pozornosti 
problemom varnosti v domu .....................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 

 

SKLOP D: Vaš dom za starejše občane 

V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z 
naslednjimi trditvami? 

Se nikakor 

ne  

strinjam 

� 

 

 

Se ne 

strinjam 

� 

 

Sem 

neodločen 

� 

 

Se strinjam 

� 

 

Se  

močno 

strinjam 

� 

 

Ne 

uporabljam

o  

ali ne vem 

� 

 

1. V našem domu je za stanovalce dobro 
poskrbljeno  ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 
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2. Vodstvo sprašuje zaposlene, kako bi lahko 
izboljšali varnost stanovalcev v 

domu………………………………………….. 

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

3. V domu se dopušča, da se iste napake 
vedno znova ponavljajo …………………….. 

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

4. V našem domu z lahkoto uvajamo 
spremembe za izboljševanje varnosti 
stanovalcev ................................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

5. V našem domu vedno delamo stvari za 
izboljševanje varnosti stanovalcev ................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

6. Temu domu dobro uspeva ohranjati varnost 

stanovalcev ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

7. Vodstvo prisluhne idejam osebja za 

izboljševanje varnosti stanovalcev ................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

8. Ta dom zagotavlja varno okolje za 

stanovalce ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

9. Vodstvo po domu pogosto preverja oskrbo 

stanovalcev ................................................................
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

10. Ko se v domu uvedejo spremembe za 

izboljšanje varnosti stanovalcev, se preverja 
njihova učinkovitost .............................................................

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9 

 

 

SKLOP E: Splošna ocena 

 

1.  Prijateljem bi ta dom priporočil za njihove družinske člane? 

¨ a. Da  

¨ b. Mogoče 

¨ c. Ne 

 

2.  Prosimo, podajte splošno oceno varnosti v vašem domu starejših občanov 

 

Slaba 

▼ 

Primerna 

▼ 

Dobra 

▼ 

Zelo dobra 

▼ 

Odlična 

▼ 

 A ¨1  B ¨2  C ¨3 D ¨4 E ¨5 

 

 

SKLOP F: Druge informacije 

 

1. Kakšna je vaša vloga v domu? Izberite eno izmed trditev, ki je najbližje vašemu delu v domu. Če jih je več, 
označite najvišjo. 
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¨ a. Vodja  

Direktor 

Strokovni director/vodja 

Vodja ZN ali pomočnik direktorja za ZN 

Vodja oddelka 

 

¨ b. Zdravnik 

 

¨ c. Diplomirana/višja medicinska sestra 

 

 ¨ d.  Zdravstveni tehnik 

 ¨ e.  Bolničar 

 

    ¨ i.  Ostalo  (Prosim, zapišite vašo vlogo domu):  

   

¨ f. Strokovni delavci 

Delovni terapevt 

Dietetik 

Fizioterapevt 

Socialni delavec 

 

¨ g. Administrativni delavci  

Administratorka  

 

¨ h. Ostalo osebje  

Hišnik 

Strežnica (gospodinja) 
Čistilka 

 

 ___________________________________________

 

2. Kako dolgo že delate v tem domu? 

 

¨ a.  Manj kot 2 meseca ¨ d.  3 do 5 let 

¨ b.  od 2–11 mesecev ¨ e.  6–10 let 

¨ c.  1–2 leti ¨ f.  11 let in več 

 

 

 

 

 

SKLOP F: Druge informacije (nadaljevanje) 

 

3. Koliko ur povprečno tedensko oddelate v tem domu? 

 

¨ a.  15 ur ali manj tedensko 

¨ b.  16 do 24 ur tedensko 

¨ c.  25 do 40 ur tedensko 

¨ d.  Več kot 40 ur 

 

4. Kdaj najbolj pogosto delate? Izberite EN odgovor 

¨ a.  Dopoldan 

¨ b.  Popoldan 

¨ c.  Ponoči 

 

5. Ali ste v domu redno zaposleni?  

¨ a.  Da  

¨ b.  Ne 

 
6. Ali ste pri vašem delu večino delovnega časa v stiku s stanovalci? Izberite samo EN odgovor. 

   

¨ a.  Da, delam neposredno s stanovalci ves delovni čas. 

¨ b.  Ne, ne delam neposredno s stanovalci ves svoj delavnik. 
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7. Kje v vašem domu oddelate večino svojega delovnega časa? Izberite en odgovor. 

 

¨ a.  V različnih enotah/deloviščih. Nimam točno določenega delovnega mesta 

¨ b.  Na varovanem oddelku 

¨ c.  V enoti za rehabilitacijo 

¨ d.  Na negovalnem oddelku 

¨ e.  Druge enote (Prosim, navedite):   _____________________________________________  

   

SKLOP G: Vaši komentarji 

Prosim, zapišite vaše mnenje o  oskrbi in varnosti  stanovalcev v vašem domu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE V ANKETI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


