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POVZETEK
Medicinske sestre so pri svojem delu zelo obremenjene. S tem se njihovo
zadovoljstvo in motivacija na delovnem mestu lahko zmanjšata. Če zaposleni niso
zadovoljni, motivirani in pozitivno naravnani na spremembe, se lahko pojavijo tudi
strokovne napake.
Glavne medicinske sestre morajo dobro poznati svoje zaposlene. Vedeti morajo, s
kakšnim načinom in pristopom lahko nekoga motivirajo za delo in vzpodbudijo
miselnost, da so zaposleni za delodajalca zelo pomembni. Za to potrebuje vodja
veliko znanja s področja osebnih in socialnih veščin.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili relevantno literaturo s
področja vodenja, timskega dela in izboljšav pri vodenju.
V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo
izvedli v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec med poletjem 2014. Rezultati, ki smo jih
dobili, so pokazali, da so zaposleni zadovoljni z vodenjem glavne medicinske sestre
oddelka in da podpirajo novosti pri delu. Glavne medicinske sestre znajo motivirati
zaposlene za uvajanje novosti. Ugotovili smo tudi, da zaposleni podpirajo novosti, ne
glede na dolžino delovne dobe.
Glavne medicinske sestre dajejo zaposlenim zgled. Pri vodenju je pomembno, da vse
zaposlene obravnavajo enakopravno in da vsem zaposlenim dajejo enake možnosti
za napredek.

Ključne besede: vodenje, medicinska sestra, motivacija, novosti.

ii

ABSTRACT
The work of nurses is very stressful and it can cause the lack of satisfaction and
motivation at their work place. If the employees are not satisfied, motivated and have
a positive attitude, professional errors can occur.
Head nurses must know their employees very well. They must know, which way and
approach is the best to motivate someone and encourage the mentality, that the
employees are very important to the employer. To do that, a leader needs a lot of
knowledge in the field of personal and social skills.
In the theoretical part of the Master's thesis we presented the relevant literature from
the field of leadership, team work and leadership improvements.
In the empirical part of the Master's thesis we presented the results of a research,
which was conducted in the General Hospital of Slovenj Gradec in the summer of
2014. The obtained results have shown, that the employees are satisfied with the
leadership of the head nurse of the department and that they support the innovations
at work. Head nurses know, how to motivate the employees, when innovations are
initiated. We also determined that the employees support the innovations, regardless
of their years of earning.
Head nurses set an example to the employees. In a leading position is important, that
the employees are equal and all of them have the same opportunities for promotions.

Key words: leadership, nurse, motivation, innovation.
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1 UVOD IN OPIS PROBLEMA
Vodenje je niz večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje
(Možina, 2002).
Vodja si z izkušnjami pridobi temeljne sposobnosti za vodenje, kot so delitev moči,
intuicija, poznavanje samega sebe, sposobnost vodenja, skladnost vrednot in vizija
(Možina, 2002).
Delovanje managerjev ima vpliv na različne ravni in področja v organizaciji ter v
okolju. Vrednote managerjev imajo pomembno vlogo, kako in na kakšen način
usmerjati posameznika k zastavljenim ciljem (Kovač & Jesenko, 2004).
Obvladovanje, samozavedanje in spodbujanje so veščine vodij. Imajo pa tudi
medosebne socialne veščine, ki izhajajo iz čustvene inteligence, kot so vživljanje in
sodelovanje (Možina, 2002).
Vodenje v zdravstveni negi vključuje tudi planiranje kadrov. Pri tem pa se držimo
petih osnovnih korakov, ki so sestavljeni iz zbiranja informacij, pomembno je
napovedovanje in ustrezno načrtovanje potreb ter napovedovanje oskrbe s kadri.
Potrebno je načrtovati in spremljati potrebne programe in pridobiti povratne
informacije o procesu planiranja (Florjančič, Bernik, & Bernik, 2002).
Mayer (2004) pravi, da razvoj kariere ne pomeni le napredovanje v stroki, ampak
tudi nenehno širjenje splošnega obzorja, osebnostno zorenje in vzgojo za
sodelovanje, strpnost do drugačnih in drugačnega, pogum v izražanju izvirnih misli,
preiskušanje zamisli in iskanje izvirnih poti.
Pri izbiranju vodij veljajo v razvitem svetu pravila:
-

preučevanje delovne zgodovine kandidata in ugotoviti, koliko je doprinesel k
uspehu podjetja, ki ga je vodil,

-

preučiti panogo dejavnosti, velikost organizacije in nivo za katerega izbiramo
kandidata,

-

preučiti lastnosti, ki jih imajo uspešni vodje v tej panogi v istem podjetju ali v
katerem drugem podjetju,
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-

določiti kriterije uspešnosti za to vrsto in nivo vodenja, opraviti intervju,
teste, zahtevati osnovni program dela in razvoja za podjetje ali delovno enoto,

-

uporabljati storitve centra za uspešnost vodstvenih kadrov v Sloveniji in
centrov iz tujine (Florjančič, Bernik, & Novak, 2004).

S sestankom dosežemo več različnih ciljev in zagotovimo koordinacijo delovanja
večih posameznikov, koncentracijo različnih znanj in specialnosti udeležencev
sestanka. Analiziramo probleme in jih rešujemo, s čimer skrajšamo potrebni čas.
Sestanek je odločilnega pomena za uspešno uresničenje demokratične učinkovitosti,
ker omogoča uresničenje optimalnega števila komunikacijskih povezav med
udeleženci in izpostavljanje posameznih mnenj in predlogov (Florjančič, Bernik, &
Novak, 2004).
Kadar je načrtovanje kadrov učinkovito je to pomoč vodjem, da se lahko uresničijo
organizacijski podcilji in tudi širši cilji, dobičkonosnost in potrebe zaposlenih v
določeni organizaciji (Flerin, et al., 2002).
Možina, Bernik in Svetic (2004) navajajo pogoje, za doseganje visoke notranje
motivacije:
-

zaposleni morajo poznati rezultate svojega dela,

-

zaposleni morajo verjeti, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela in

-

imeti občutek, da je njihovo delo pomembno.

Zdravstvena nega je stroka, ki deluje v okviru zdravstvenega varstva in obsega splet
vseh družbenih aktivnosti, ukrepanj in ravnanj posameznikov in skupin, ki so
usmerjeni v ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja (Ramšak Pajk, 2013).
Za uvedbo zemljevida znanja je pomembno:
1. opredelitev poslovnih procesov in znanja za njihovo izvajanje,
2.

posnetek stanja in opredelitev vrste, stopnje in nosilce znanja,

3.

sistematična, pregledna in enostavna ureditev vsebine,

4.

vzdrževanje (»osveževanje«) vsebine (Vasić, 2004).
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2 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA
2.1 Namen magistrskega dela
Namen magistrskega dela je predstaviti vodenje v zdravstveni negi ter ugotoviti, kaj
vse lahko pripomore k izboljšanju vodenja, ali so medicinske sestre pripravljene na
spremembe in ali so zadovoljne z vodenjem svojih nadrejenih.

2.2 Cilji magistrskega dela
Cilji v teoretičnem delu:
-

pregledati strokovno literaturo, ki obravnava proces vodenja,

-

pregledati obstoječe raziskave, ki so bile opravljene na področju vodenja
v zdravstveni negi,

-

pregledati in primerjati literaturo, ki obravnava izboljšave na področju
vodenja,

-

teoretično povezati izboljšave pri delu in vodenje,

-

prikazati modele in stile vodenja.

Cilji empirične raziskave:
- ugotoviti, ali so medicinske sestre zadovoljne z vodenjem svojih nadrejenih
medicinskih sester,
- ugotoviti, ali so medicinske sestre pripravljene na novosti, ki bi izboljšale
proces vodenja,
- ugotoviti, ali se vodilne medicinske sestre poslužujejo različnih orodij za
izboljšanje vodenja v zdravstveni negi.
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3 TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu so predstavljeni modeli vodenja in kaj vse izboljša proces
vodenja.

3.1 Vodenje
Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem.
Vodja, člani, skupina ter okolje so osnovne sestavine vodenja (Možina, 2002).
Osnovne naloge vodij so vodenje, načrtovanje in organiziranje ter nadzorovanje
delovanja organizacije na poti k zastavljenim ciljem. Odločitve vodij morajo biti
učinkovite in uspešne (Kadivec, 2008).
Rozman & Kovač (2012) povzemata po različnih avtorjih (Hitt in soavtorja, 2009b,
str. 275; Williams, 2009, str. 623) osebnostne značilnosti in lastnosti:


ambicioznost in zagnanost,



želja po vodenju,



samozavest,



čustvena stabilnost,



poštenost in osebna integriteta.

Vodenje oz. pozitivno vedenje vodij igrata ključno vlogo pri zagotavljanju pozitivnih
izidov obravnave pacientov (Skela Savič, 2011).
Vodja mora verjeti v spremembe, mora odkriti potrebo po izzivu in energijo
usmerjati v neprestano inoviranje (Peterka Novak & Kulaš, 2011).
Z učinkovitim vodenjem vodje uravnavajo dinamiko in stabilnost znotraj enot, kar je
nujno za organizacijsko učinkovitost. Večina vodij si znanj iz področja vodenja ni
pridobila pred prevzemom vodilnega delovnega mesta (Horvat, 2011).
Vodja zdravstvene nege mora prilagajati značilnosti stilov vodenja glede na trenutno
situacijo in dajati zgled drugim. Ne glede na aktivnost vodenja, je pomembno, da se
tega loti z integriteto, realističnimi cilji, pogosto in razločno komunikacijo,
vzpodbujanje drugih. Prepoznati mora uspeh drugih članov tima in jih vzpodbuditi,
4

da pacientom nudijo najboljšo nego. Dejanja glavne medicinske sestre se odražajo
pri timskem delu s pacienti, ne glede na stil vodenja (Frandsen, 2014).
Jezernik (2012) opisuje, da je zadovoljstvo na delovnem mestu zelo pomembno, saj
se s tem ustvarja prijetno delovno okolje in organizacija je na takšen način še bolj
uspešna.

3.1.1 Modeli vodenja
Poznamo tri vrste modelov vodenja.

3.1.1.1 Modeli osebnih značilnosti
Možina (2002) pravi, da modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so
osebnostne, socialne in telesne posebnosti značilne za vodjo. Glavna pomanjkljivost
teh modelov je prevelik poudarek na telesnih in osebnostnih značilnostih. Te po
mnenju avtorja nikakor niso povezane z uspešnim vodenjem, ampak le nakazujejo
njihove sposobnosti.

3.1.1.2 Modeli vedenja vodje
Začeli so proučevati, kaj vodje bolj ali manj uspešno počnejo, kako dajejo naloge
podrejenim, kdaj in kako komunicirajo, kako delajo in podobno. Posameznike lahko
usposabljamo, da postanejo bolj uspešni v vodenju (Možina, 2002).

3.1.1.2.1 Teorija x in teorija y ter teorija z
Teorija x je stil vodenja, kjer vodja zaposlenim pove, kaj morajo delati, kaj se od
njih zahteva, ve se kdo je glavni in kdo podrejeni, kdo odloča in kdo izvaja. Vodje
uporabljajo avtoritativen način vodenja (Možina, 2002).
Teorija y je način vodenja, kjer vodje zaposlenim svetujejo, kako naj delajo, jih
sprašujejo za mnenje in jih vzpodbujajo, da sodelujejo pri načrtovanju dela in
odločanju. Vodje uporabljajo participativni način vodenja (Možina, 2002).
Teorija z je japonska teorija, ki poudarja, da je medsebojno sodelovanje za človeka
pomembna vrednota in da je obstoječa stvarnost v organizaciji najboljši opis oz. vir
za preučevanje vedenja zaposlenih pri delu (Možina, 2002).
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3.1.1.2.2 Model dveh univerz
Ta model vključuje dva sloga vodenja. Ta sloga sta skrb za ljudi ter skrb za naloge.
Možina (2002) pravi, da pri slogu skrb za ljudi vodja išče ustrezne poti, da bi
zaposleni najlažje delali in bili zadovoljni z dosežki.
Za slog vodenja skrb za naloge je značilno aktivno načrtovanje, organiziranje,
kontroliranje in usklajevanje nalog zaposlenih. Takšno tipično vodenje vsebuje
aktivnosti vodje, ki zaposlenim natančno določi naloge, postavi delovne standarde, ki
jih zaposleni morajo doseči, informira zaposlene o zahtevah dela, načrtuje delo
skupaj s člani in spodbuja člane k ravnanju po enotnih postopkih (Možina, 2002).

3.1.1.2.3 Model mrežnega vodenja
Ta model opisuje pet vrst vodenja, ki sestavljajo različne deleže usmerjenosti vodje k
proizvodnji in usmerjenosti k ljudem (Možina, 2002).
Slika 1: Prikaz mrežnega vodenja

Vir: Možina (2002), str. 521
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3.1.1.3 Situacijski modeli
Predstavljene so štiri vrste situacijskih modelov vodenja.

3.1.1.3.1 Fiedlerjev kontingenčni model
Pri tem modelu se, kot pomoč pri odločanju za najboljši način vodenja, uporabljajo
naslednje spremenljivke:


odnos skupine do vodje,



zapletenost dela,



vir položajne moči vodje (Možina, 2002).

Kovač (2004) pravi, da Fiedler na osnovi svojega proučevanja razlikuje dva stila
vodenja, in sicer:


usmerjenost k nalogam,



usmerjenost k zaposlenim.

Njegova največja prednost je v tem, da ne nudi končnega in edinega odgovora,
ampak navaja k preučevanju stanja v organizaciji (Možina, 2002).

3.1.1.3.2 Herseyov in Blanchardov situacijski model vodenja
Možina (2002) pravi, da je poudarek na odvisnosti vodenja od podpornega in
nadzornega načina vedenja vodje. Spreminja se tudi glede na zrelost članov skupine.
Kovač (2004) pravi, da sta se avtorja pri tem modelu osredotočala na preučevanje
učinkovitosti stilov vodenja in opisujeta štiri stile vodenja:


ukazovalni,



podporni,



participativni,



vodenje s poudarkom na delegiranju.

Od pravilne ugotovitve položaja in zrelosti zaposlenih je odvisna izbira stila
vodenja. Posameznik ali skupina lahko imata visoko stopnjo zrelosti za izvedbo ene
naloge in sočasno zelo nizko stopnjo zrelosti za izvajanje druge naloge (Rozman &
Kovač, 2012).
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Za izbor posameznega stila vodenja sta avtorja razvila sistem ocenjevanja v obliki
vprašalnika, ki ga lahko izpolni vodja sam ali njegovi sodelavci (Kovač, 2004).
Pri tem modelu mora vodja stalno spremljati stopnjo izkušenosti zaposlenih, da lahko
ugotavlja najprimernejše kombinacije nadzornega in podpornega načina vedenja.
Neizkušen član skupine je lahko z ustreznim načinom vodenja enako produktiven kot
izkušen član, ki večinoma samostojno opravlja predvidene naloge (Možina, 2002).

3.1.1.3.3 Model vodenja 4D
Možina (2002) pravi, da model temelji na dveh elementih v vedenju vodij, in sicer
usmerjenost k odnosom do sodelavcev in k nalogam.
Tudi Rozman in Kovač (2012) navajata, da v tem modelu vodenja ločimo nizko in
visoko usmerjenost k nalogam in odnosom.
Rozman in Kovač (2012) opisujeta vrste vodij:


združevalni vodja (močno usmerjen k odnosom in nalogam, usmerjen v
prihodnost, primeren za vodenje tima, najmanj pa za rutinska dela),



zadržani vodja (skromno usmerjen tako k nalogam kot k odnosom, primeren
za standardna ponavljajoča dela),



zavzeti vodja (usmerjen v odnose in pušča podrejenim veliko samostojnosti,
odprt, komunikativen, vzpodbuja sodelavce),



prizadevni vodja (usmerjen predvsem k nalogam, pomembni so rezultati,
najprimernejši je, ko procesi zahtevajo veliko navodil).

3.1.1.3.4 Housejev model poti in ciljev
Ta model poudarja, da uspešni vodje opredeljujejo poti in načine dela, s pomočjo
katerih zaposleni dosegajo visoko storilnost in zadovoljstvo pri delu (Možina, 2002).

3.1.1.3.5 Participativni model vodenja
Ta model vodenja določa pravila, ki omogočajo zaposlenim, da sodelujejo v procesu
odločanja v različnih situacijah (Možina, 2002).
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Ta model poudarja, da pozornost zasluži situacija in ne toliko posamezen vodja.
Vodje se lahko prilagajajo različnim načinom vodenja in tako zadostijo zahtevam
različnih okoliščin (Možina, 2002).

3.1.1.4 Transformacijsko in transakcijsko vodenje
Pri transformacijskem vodenju vodje spodbujajo zaposlene k idealom in moralnim
vrednotam, ki naj bi jih navdušili za premagovanje težav pri delu (Možina, 2002).
Rozman in Kovač (2012) pravita, da je bistvo transakcijskega načina vodenja, da se
le-to gradi na lastnem interesu zaposlenih tako, da se jih ustrezno nagradi za
izpolnitev zahtevanih nalog.
Pri transakcijskem načinu vodenja vodja ne navdušuje podrejenih, ampak se ravna po
pravilih. Pri transformacijskem vodenju gre za prizadevanje vodij, da bi razširili
koristi zaposlenih in razvili njihovo sprejemljivost za namene in poslanstvo skupine,
da bi svoje interese podredili koristim organizacije (Možina, 2002).
Rozman in Kovač (2012) pravita, da je razlikovanje med tema oblika vodenja
pripeljalo do poudarjanja vloge nekaterih lastnosti vodij, kot so sposobnost
oblikovanja vizije, dajanje lastnega zgleda in navdihovanja sodelavcev.

3.2 Stili vodenja
Gre za trajen, dalj časa trajajoč vzorec vplivanja na ljudi z namenom, da se vzajemno
dosežejo postavljeni cilji (Kovač, 2004).
Kovač (2004) opisuje stile vodenja:


Patriarhalni:
o je vzor za vodstveni stil v manjših družinskih podjetjih,
o od podrejenih se pričakuje zahvalo, lojalnost, poslušnost in zvestobo,
o za izvajanje procesov vodenja izhaja moč voditelja in njegove pozicije
položaja.
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Karizmatični:
o takšen voditelj ne pozna namestnika, predhodnika in ne naslednika,
o posebno mesto imajo v kriznih situacijah,
o racionalen pristop je v ozadju,
o strukturnih elementov organizacije ne potrebuje, opira se na svoje
osebnostne lastnosti.



Avtokratičen:
o pojavlja se v velikih organizacijah,
o izvajanje procesov vodenja poteka preko hierarhične strukture ter
linijskega sistema,
o ne obstaja neposredni osebni kontakt med vodjem in vodenim.



Birokratski:
o temelj takšnega stila vodenja predstavljajo formalizacijski elementi
organizacije, ki poglabljajo neosebno povezavo med vodjem in
vodenim,
o navedene procedure oblikujejo sistem ligitimitete, ki je sprejet in
spoštovan od podrejenih.

3.3 Timsko delo v zdravstveni negi
Namen procesa zdravstvene nege je zagotoviti kakovostno ter individualno
zdravstveno nego, ki je osredotočena k pacientu (Ramšak Pajk, 2013).
Tim lahko s svojo zavzetostjo veliko doprinese k zmanjšanju stresa ter izgorevanja in
večjemu zadovoljstvu vodje (Peterka Novak & Kulaš, 2011).
Osnova timske organizacijske strukture je timsko delo, s katerim posamezniki
prispevajo svoje ideje in delovne dosežke v skupno dobro tima. Vodje timov se
prepogosto izbirajo na podlagi tehničnega znanja in manj na osnovi veščin dela z
ljudmi. Pomembno je, da se izberejo vodje tima, ki imajo tehnične kompetence in
veščine za motiviranje in vodenje (Dimovski, in drugi, 2014).
Tim je skupina posameznikov, ki delajo skupaj in nudijo storitve ali produkte, za
katere so vzajemno odgovorni. Člani tima si delijo cilje in so skupaj odgovorni, da
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jih dosežejo. Ker je ekipa kolektivno odgovorna, vsak član tima odgovarja za
opravljeno delo (Borrill, in drugi, brez datuma).
Tim je sestavljenih iz štirih sestavin:


proces odločanja,



narava dela,



velikost tima,



vloga vodje (Možina, 2002).

3.4 Pomen in vloga timov
Možina (2002) pravi, da sta za sestavo in razvoj uspešnega tima pomembni dve
komponenti, in sicer izbira članov ter usposabljanje tima. Sodelovanje med člani v
timu omogoča pridobivanje izkušenj in s tem možnosti, da se bo s časom delo
nenehno izboljševalo.
Timsko delo prinaša mnoge prednosti. Prizadevanje članov organizacije je večje, pri
zaposlenih se pogosto sprostijo energija in kreativnost, ki se pred tem nista mogla
izraziti. Delo v timu dviga motivacijo za delo in ustvarjalnost. Timsko delo tudi
prinaša zadovoljitev potreb članov po pripadnosti in sprejetosti v družbi, kar prinaša,
da so zaposleni bolj zadovoljni z delovnim okoljem in so manj izpostavljeni stresu.
Člani tima tudi izmenjujejo vloge in tako pridobivajo znanja in spretnosti. V timu se
zaposleni usposobijo za opravljanje večih nalog, kar prinaša večjo prilagodljivost
organizacije (Dimovski, Penger, Škerlavaj, & Žnidaršič, 2005).
Pri celotnem timskem delu je potrebno komuniciranje in medsebojno sodelovanje. Z
medsebojnim sodelovanjem celotnega tima pripomoremo k boljši kvaliteti dela ter s
tem povezanim boljšim poslovanjem in višjim uspehom (Rupar & Rupar, 2002).
Vzpodbujanje timskega dela in doseganje sinergičnih učinkov hitro pokaže na višjo
stopnjo uspešnosti in učinkovitosti, kot v primeru sumiranja dosežkov posameznih
individualnih načinov dela (Mihalič, 2006).
Učinkovita komunikacija in timsko delo sta pomembna za nudenje visoke kvalitete
in varne zdravstvene nege. Napake pri komunikaciji so zelo pogost vzrok nenamerne
škode, ki jo naredimo pri pacientu. Zahtevnost zdravstvene nege skupaj z lastnimi
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omejitvami človeškega delovanja nas sili k temu, da bi imeli standardizirana
komunikacijska orodja ter k oblikovanju okolja v katerem lahko posamezniki
spregovorijo, izrazijo pomisleke in opozorijo člane tima na nevarne situacije
(Leonard, Graham, & Bonacum, 2004).

3.5 Razvoj uspešnega tima
Vodje timov se morajo naučiti potrpežljivo komunicirati s člani, jim zaupati, dati
samostojnost in se naučiti kdaj ukrepati. Pri vodenju tima moramo biti pozorni na
komuniciranje, motiviranje, delegiranje in nadzor (Rozman & Kovač, 2012).
Razvoj vodenja zdravstvene nege je interaktiven proces med kliničnimi vodji in
zaposlenimi. S pomočjo izobraževanja vodje bolj zaupajo vase, postanejo bolj
samozavestne, imajo več komunikacijskih veščin, lažje oblikujejo in sprejemajo
odločitve in lažje oblikujejo vizijo in poveča se odgovornost za vodenje (Skela Savič,
2011).
Vodenje je dvosmeren proces, zato so pomembna tudi spoznanja o stališčih
zaposlenih (Horvat, 2011).

3.6 Izboljšave pri vodenju
V razvitem svetu je prisotno stalno pomanjkanje medicinskih sester, zato je zelo
pomembno, da so v zdravstveni negi močni in inovativni vodje, ki pritegnejo nove
zaposlene in obdržijo obstoječe ter zagotavljajo kakovostno in učinkovito
zdravstveno obravnavo pacientov (Skela Savič, 2011, povzeto po Blachard & Player
2008).
Pri delu si uspešni vodje z izkušnjami pridobijo temeljne sposobnosti. Uspešni vodje
znajo razdeliti moč, imajo intuicijo in sposobnost za usklajevanje vrednot, dobro
poznajo samega sebe in imajo sposobnost vizije (Možina, 2002).
Za bolnišnico in oddelek je nujno, da najdejo način, vključevanja medicinske sestre v
njihove delovne aktivnosti. Pomembno je, da ima medicinska sestra pod kontrolo
svoje individualno in multidisciplinarno delo, ter da organizacija nudi zadostno
število zaposlenih in podporo zaposlenim za boljše rezultate dela. Če lahko vodja
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izboljša pogled zaposlenih na celoten proces dela, lahko s tem izboljša rezultate dela
(Toode, Routasalo, Helminen, & Suominen, 2015).
Zaposleni so motivirani za delo, ko jim delovno okolje nudi zadostno stopnjo
avtonomije, avtoritete pri odločanju, dobro delovno okolje, timsko delo, priložnosti
za izobraževanje, kar je združeno s pozitivno podporo, realnimi delovnimi
obremenitvami in primernimi urniki dela (Toode, Routasalo, Helminen, &
Suominen, 2015, povzeto po Toode et al 2011).

3.6.1 Sestanki z zaposlenimi
S sestankom istočasno dosežemo več različnih ciljev in zagotovimo koordinacijo
delovanja več posameznikov in koncentracijo različnih znanj in specialnosti, katerih
nosilci so udeleženci sestankov (Florjančič, Bernik, & Novak, 2004).
Pri formalnih sestankih vemo vnaprej, kdaj in zakaj so sklicani, kakšni problemi
bodo obravnavani in kakšen je njihovih cilj. Pri neformalnih sestankih članov ne
poznamo, niti ne vemo o čem razpravljajo in kdaj se sestajajo. Neformalne skupine
so tiste, v katerih so člani med seboj razvili neformalni odnos (Florjančič, Bernik, &
Novak, 2004).

3.6.2 Letni razgovori z zaposlenimi
Cilj rednega letnega razgovora je opredeliti načine in sredstva ter možnosti za
povečanje uspešnosti, učinkovitosti in inovativnosti sodelavca. Opredeliti je potrebno
tudi načine in možnosti za povečanje ustvarjene dodane oz. nove vrednosti (Mihalič,
2006).
Letni razgovor se izvaja enkrat letno proti koncu leta. Priporočljivo je, da ga
izvedemo na nevtralnem terenu, ki pripomore k bolj sproščenemu razgovoru. Letni
razgovor vodi neposredni vodja, ki razgovor koordinira in sodelavca usmerja skozi
celoten razgovor. V letnem razgovoru najprej sodelavec predstavi, kako vidi sebe in
svojo vlogo v podjetju, na katerem področju se želi izobraževati, katere odgovornosti
in zadolžitve bi želel prevzeti, kaj ga moti, kje vidi probleme, kakšne ambicije ima,
ali si želi napredovati. Nato vodja poda mnenje o delu sodelavca, o možnostih in
željah po pridobivanju znanj, kaj pričakuje v prihodnosti, kje vidi možnosti
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izboljšanja uspešnosti sodelavca, zakaj je prihajalo do napak. Vodja mora izraziti
pohvalo, zadovoljstvo in pa tudi nezadovoljstvo ter kritiko. Na koncu skupaj
usklajujeta podane vidike, predloge, želje, rešitve, oblikujeta načrte za delo,
izobraževanje na celostni razvoj, oblikujeta sklepe in povzemata ugotovitve. Na
koncu oblikujeta tudi poročilo o razgovoru in to tudi podpišeta (Mihalič, 2006).

3.6.3 Motiviranje zaposlenih
Motiviranje sodelavcev je ciljno usmerjen proces, v katerem managerji prek
sprožanja različnih zaposlenih in situaciji prilagojenih spodbud izzovejo želeno
delovanje in vedenje posameznih zaposlenih v podjetju (Rozman & Kovač, 2012).
Rozman & Kovač (2012) ugotavljata, da stopnja motivacije posameznika vpliva na
učinkovitost izvajanja njegove naloge.
Florjančič in Novak (2002) sta na podlagi raziskave ugotovila, da so pomembni
dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih:


plača,



zagotovljena stabilna in varna prihodnost,



dobri odnosi s sodelavci,



dobri delovni pogoji.

Na podlagi raziskave sta Florjančič in Novak (2002) tudi ugotovila dejavnike, ki so
manj pomembni:


zanimivo in raznovrstno delo,



možnost strokovnega izpopolnjevanja,



možnost uporabe lastnega znanja.

Naslednji motivacijski dejavniki so na prvi pogled nepomembni, vendar z drugimi
dejavniki dopolnjujejo celotni motivacijski mehanizem. Ti dejavniki so:


možnost napredovanja,



sodelovanje pri odločanju,



ugled pri delu,



priznanja in nagrade (Florjančič & Novak, 2002).
14

Pohvala in graja sta pomembni pri motivaciji in stimulaciji. Delavce vedno hvalimo
in nagrajujemo javno in pred drugimi sodelavci, grajamo in kaznujemo pa jih vedno
na štiri oči. Z javno pohvalo vzpodbudimo in motiviramo tudi druge sodelavce in jim
pokažemo zgled. Z javnim grajanjem sodelavca iz strani neposredne vodje pa vsem
ostalim sodelavcem sporoča več slabega o vodji kot pa o sodelavcu. (Mihalič, 2006).
Vodja medicinskih sester ne more nobenega prepričati, da je motiviran, ampak ga
mora k temu vzpodbujati z oblikovanjem delovnega okolja, ki zaposlenim nudi
motivacijo za delo. Zaposleni morajo videti naslednje tri ključne elemente v okolju,
da se jim dvigne motivacija:


avtonomija,



želja po samo izboljšanju,



želja po splošnem izboljšanju dela (Sherman, brez datuma).

3.6.4 Zemljevidi znanja
Zemljevid znanja je orodje za ugotavljanje razlik med obstoječim in potrebnim
znanjem. Pokaže usposobljenost posameznika in hkrati, kako usposobljena oseba je
potrebna, pomaga pa tudi pri planiranju izobraževanja ter razporejanju kadra v time.
Zemljevid znanja omogoča ciljno usmerjen razvoj sodelavcev, skladno z
ugotovljenimi

potrebami

organizacije.

Nevarnosti

predstavljajo

napačna

interpretacija podatkov, preobremenitev posameznikov, ki so označeni kot eksperti in
zastaranje podatkov. Zemljevid znanja je »živa« stvar, ki jo je treba stalno obnavljati
(Kadivec & Sotler, 2013).
Namen zemljevida znanja je, da pokaže na znanje zaposlenih, da to ne ostane zakrito
in neizkoriščeno. Predstavlja nam orodje, ki pokaže razkorak med potrebnimi in
obstoječimi znanji in nam je v pomoč pri planiranju izobraževanja in razporejanju
kadra v time. S pomočjo zemljevida znanja ciljno usmerjamo razvoj naših
sodelavcev (Kadivec & Sotler, 2013).
Dimovski, Penger, Škerlavaj in Žnidaršič zemljevid znanja opredeljujejo kot vizualni
prikaz organizacijskega znanja in nam kaže pot do zaposlenih, ki imajo določena
znanja ali pa do zbirk dokumentov, kjer lahko ta znanja najdemo. Pri izdelavi lahko
odkrijemo znanje, ki je bilo do sedaj neizkoriščeno, skrite povezave in manjkajoče
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znanje, ki bi bilo potrebno za uspešno delovanje ustanove. Prav tako je pomembno,
da pri oblikovanju zemljevida znanja sodeluje čim večji krog zaposlenih (Dimovski,
Penger, Škerlavaj, & Žnidaršič, 2005).
Vključujejo strokovno znanje in veščine, ki so neposredno vezane na delo ob
pacientu. Sledi osebno znanje in veščine – splošno znanje; to so tista znanja, ki jih
ima posameznik na določenem področju (računalniško znanje, znanje tujih jezikov,
druga vedenja, ki bi lahko koristila ustanovi). Sledi vodenje, to so znanja, ki jih mora
imeti vodja oz. nekdo, ki ga prepoznamo za bodočega vodjo (Kramar, 2013).

3.6.5 Izobraževanje zaposlenih
Pod pojmom vseživljenjsko izobraževanje – izpopolnjevanje razumemo procese
dopolnjevanja, sistematiziranja in spreminjanja že osvojenega znanja, spretnosti,
navad in že razvitih sposobnosti, ki je bilo pridobljeno s formalnim izobraževanjem
ali kako drugače (Maze, 2009).
Cilj menedžmenta znanja je oblikovanje ugodnih pogojev za vzpostavitev procesa
preoblikovanja znanja za kakovostno produkcijo storitev zdravstvene nege (Starc &
Ilič, 2007).
Možina (2002) ugotavlja, da učeča se organizacija/ustanova, sodeč po raziskavah,
dosega prednosti na naslednjih petih področjih: sistematično reševanje problemov,
preizkušanje novih pristopov, učenje na podlagi preteklih izkušenj, učenje iz
primerov drugih in hitro ter učinkovito prenašanje znanja v vse dele organizacije.
Izobraževanje v zdravstveni negi je trajen proces, ki vključuje izobraževanje za
pridobitev licence, klinične izkušnje, specialistično in doživljenjsko izobraževanje ter
izpopolnjevanje (Požarnik, 2009).
Pri načrtovanju strategije izobraževanja se je smiselno osredotočiti na prenos znanja
in identificirati vsa znanja, ki jih zaposleni imajo. To je tudi osnova za karierni
razvoj in doseganje čim višje stopnje znanja. S tem lahko dosežemo višjo stopnjo
zadovoljstva in motiviranosti osebja, posledično pa povečanje pripadnosti ustanovi
(Kramar, 2013).
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Rast in razvoj človeškega kapitala se lahko izraža v povečanju uspešnosti
posameznikov in organizacije. Na to vplivajo različni kazalniki oz. vidiki uspešnosti
kot so kakovost zdravstvenih storitev, zadovoljstvo zaposlenih, pripadnost
organizaciji, kakovost medosebnih odnosov in prilagajanje spremenjenim pogojem
dela (Starc & Ilič, 2007).

Maze (2009, citirano po Železnik 2005) navaja cilje vseživljenjskega izobraževanja.
Ti cilji so:


stalno usposabljanje in izpopolnjevanje medicinskih sester,



načrtno uvajanje in usposabljanje kadrov,



usmerjanje kadrov v nadaljnje izobraževanje,



uvajanje sodobnih oblik izobraževanja,



vrednotenje in preverjanje dosežkov izobraževanja v praksi,



kakovostna in varna zdravstvena nega – zadovoljen pacient.

Sodobno izobraževanje zaposlenih je zaznamovano z vseživljenjskim učenjem,
permanentnim izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem, tihim znanjem,
pristopom generalizacije v pridobivanju znanj v nasprotju z nekdanjo specializacijo,
ki je usmerjena na ozko področje dela (Mihalič, 2006).

3.6.6 Uvajanje novo zaposlenih v delo
Uvajanje v delo je pomembno tako za vživetje novega sodelavca v delo, za katero ga
je podjetje sprejelo in za vplivanje na njegova pričakovanja in vedenje pri delu
(Rozman & Kovač, 2012).
Rozman in Kovač (2012) poudarjata, da uvajanje v delo zajema tudi informiranje o
celotni panogi. Pomembno je, da novo zaposlenemu podamo informacije o podjetju
(poslovanje, organizacija, poslanstvo, pravilniki) in o delovni enoti. Podati moramo
tudi informacije o delu, odgovornosti, avtoriteti ter komuniciranju na delovnem
mestu, seznaniti ga moramo s sodelavci in kulturo ter nuditi podporo pri začetnem
delu.
Uvajanje mora biti dobro pripravljeno, saj s tem zmanjšamo stroške in omogočimo
hitro doseganje minimalnih standardov izvrševanja. Ustrezno uvajanje zmanjša strah
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pred novim delom in skrbi, da delavec ne bi izpolnil kriterijev (Florjančič, Bernik, &
Novak, 2004).
Zaposlene uvajamo po ustrezno pripravljenem programu, ki je tudi terminsko
opredeljen. Uvajalni program je sestavljen iz specialističnega in splošnega dela.
Splošni del zajema:



osnovne podatke o organizaciji,



predstavitev dejavnosti, vodstva,



seznanitev z obveznostmi in pravicami,



seznanitev z varnim načinom dela in uporabo zaščitnih sredstev,



seznanitev z možnostmi izobraževanja,



nagrajevanja in podobno (Mihalič, 2006).

Specialistični del programa pa je odvisen od vrste dela, ki ga zaposleni opravlja,
izobrazbe, stopnje zahtevnosti dela, kompetenc, v okviru tega dela mora poglobljeno
spoznati vse procese in postopke vezane na delovno mesto zaposlenega, pravilno
uporabo delovnih sredstev, naprav in pripomočkov, vlogo in pomen svojih del in
nalog za uspešnost celotne organizacije (Mihalič, 2006).

3.6.7 Planiranje kadrov
Plani razvoja kadrov morajo biti realni, zato moramo ves čas planirati. Kadrovski
plani morajo biti elastični, da se lahko medsebojno usklajujejo z drugimi sistemi
(Florjančič, Bernik, & Bernik, 2002).
Florjančič, Bernik & Bernik (2002, povzeto po Fischer C.D., Schoenfeldt L. F. Shaw
J.B.) opisujejo pet korakov, ki so pomembni pri uspešnem načrtovanju kadrov:


zbiranje informacij zunaj in znotraj organizacije (zbiranje informacij o
ekonomski uspešnosti industrije, tehnologiji, konkurenci, trgu delovne sile,
informacije o strateških in poslovnih planih, trenutno stanje kadra, promet),



napovedovanje in načrtovanje potreb po kadrih (pomembne so kratkoročne in
dolgoročne potrebe),



napovedovanje oskrbe s kadri (ugotoviti, katere kadre lahko pridobimo
znotraj organizacije in katere od zunaj),
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načrtovanje in spremljanje potrebnih programov (kako povečati oz. zmanjšati
število kadra, kako spremeniti izobrazbeno strukturo in razviti managersko),



pridobivanje povratnih informacij o procesu planiranja (preveriti, kje se
napovedi ujemajo z dejanskim stanjem in ugotoviti, ali je plan kadrov
uresničil dejanske potrebe v organizaciji).
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4 EMPIRIČNI DEL
Z raziskavo želimo ugotoviti, ali so medicinske sestre zadovoljne z vodenjem
glavnih medicinskih, kako se jim zdijo pomembne novosti, ali glavne medicinske
sestre znajo motivirati zaposlene in preko anketirancev ugotoviti, ali se glavne sestre
poslužujejo različnih orodij za izboljšanje vodenja.

4.1 Raziskovalna vprašanja
Oblikovali smo štiri raziskovalna vprašanja:
1.

Ali so zaposleni v zdravstveni negi zadovoljni z vodenjem svoje glavne
medicinske sestre oddelka?

2.

Ali zaposleni v zdravstveni negi podpirajo novosti, ki bi pripomogle k
izboljšanju dela v zdravstveni negi?

3.

Ali vodilne medicinske sestre znajo motivirati zaposlene v zdravstveni negi
pri uvajanju novosti za delo?

4.

Ali delovna doba vpliva na višjo ali nižjo pripravljenost na spremembe?

4.2 Metodologija
4.2.1 Raziskovalne metode
Pri oblikovanju magistrskega dela smo uporabili deskriptivno in kvantitativno
metodo dela. Pri teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela, kjer smo
s pomočjo dostopne domače in tuje strokovne literature analizirali in interpretirali
področje vodenja v zdravstveni negi. Uporabili smo metodo deskripcije, kjer smo
opisali dejstva in ugotovitve. Pri empiričnem delu raziskava temelji na kvantitativni
metodi dela, ki je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik
smo pripravili na osnovi teoretičnih izhodišč (Možina, 2002) in raziskave v
magistrskem delu (Jezernik, 2012; Nedeljko, 2013). Anketni vprašalnik sestavlja 36
vprašanj oz. trditev, ki jih je bilo potrebno oceniti po Likertovi lestvici. Zbrane
podatke smo obdelali s pomočjo deskriptivne statistike. Zbrane podatke smo obdelali
tudi z multivariantnimi statističnimi metodami. Podatke smo statistično obdelali in
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analizirali z računalniškimi programi IBM SPSS Statistics 22, Microsoft Excell 2013
in Microsoft Word 2013. Rezultate smo prikazali v opisni in grafični tabeli.

4.2.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavi je sodelovalo 100 medicinskih sester, zaposlenih na različnih oddelkih
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

4.2.3 Postopek zbiranja podatkov
Raziskava je bila opravljena med poletjem 2014 v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
Predhodno smo si pridobili pisno dovoljenje s strani organizacije za izvedbo
anketiranja. Sodelujočim smo razložili potek anketiranja in namen raziskave.
Zagotovljena jim je bila anonimnost. Vsak, ki je sodeloval, je izpolnjen anketni
vprašalnik oddal v priloženo pisemsko ovojnico. Predstavljena jim je bila možnost
odklonitve. V raziskavi niso sodelovale glavne medicinske sestre oddelkov in
njihove namestnice oz. namestniki.
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5 RAZISKAVA
V raziskavi je sodelovalo 100 medicinskih sester.

5.1 Rezultati anketnega vprašalnika
Prvi sklop vprašanj je zajemal osnovne podatke o anketirancih (spol, starost,
izobrazba, delovna doba).
Graf 1: Spol anketirancev
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V anketi je sodelovalo 9 % moških in 91 % žensk.
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Graf 2: Starost anketirancev
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Sodelovali so 3 % zaposlenih starih do 20 let, 23 % zaposlenih je bilo starih od
21–30 let, 31 % zaposlenih je bilo starih 31–40 let, 18 % zaposlenih je bilo starih od
41–50 let, nad 50 let pa je bilo starih 25 % anketiranih na področju zdravstvene nege.

Graf 3: Izobrazba anketirancev
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Sodelovalo je 53 % medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, 4 % medicinskih
sester z višješolsko izobrazbo in 42 % medicinskih sester z visokošolsko izobrazbo
ter 1 % medicinskih sester s specializacijo. V raziskavi ni sodelovala nobena
medicinska sestra z univerzitetno izobrazbo in magisterijem.
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Graf 4: Delovna doba v ustanovi anketirancev
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Največ anketiranih medicinskih sester ima 6–10 let delovne dobe (25 %), 15 %
medicinskih sester ima delovne dobe do 5 let, 11 % medicinskih sester od 11 do 15
let, 7 % medicinskih sester ima delovne dobe od 16 do 20 let, 13 % jih ima 21 do 25
let delovne dobe, 26 do 30 let delovne dobe ima 8 % medicinskih sester. 21 %
medicinskih sester ima 31 let in več delovne dobe.
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Drugi sklop vprašanj oz. trditev se je nanašal na zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem
glavne medicinske sestre.
Graf 5: Zaupanje zaposlenih do glavne medicinske sestre
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46 % medicinskih sester zaupa glavni medicinski sestri, 42 % medicinskih sester je
izbralo odgovor večinoma se strinjam, 9 % medicinskih sester je neopredeljenih, 3 %
medicinskih sester pa se delno ne strinja s to trditvijo.

Graf 6: Glavna medicinska sestra s svojim znanjem daje zgled
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Da medicinska sestra s svojim znanjem in delom daje zgled, se popolnoma strinja
45 % vprašanih, 39 % vprašanih je izbralo odgovor večinoma se strinjam, niti da niti
ne je izbralo 14 % vprašanih. 2 % vprašanih sta izbrala odgovor, da se delno ne
strinjata s trditvijo.
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Graf 7: Glavna medicinska sestra zaposlene pravočasno opozori na spremembe
urnika službe
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S trditvijo, da glavna medicinska sestra zaposlene pravočasno opozori na spremembe
urnika se popolnoma strinja 41 % zaposlenih, 37 % zaposlenih je izbralo odgovor
večinoma se strinjam. Niti da niti ne je izbralo 17 % vprašanih. 3 % vprašanih so
izbrali odgovor, da se s tem ne strinjajo, 2 % vprašanih medicinskih sester pa je
izbralo odgovor, da se s trditvijo sploh ne strinjajo.

Graf 8: Glavna medicinska sestra poda natančna navodila za delo
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40 % vprašanih se popolnoma strinja, da glavna medicinska sestra poda natančna
navodila za delo. 42 % vprašanih se večinoma strinja s to trditvijo. 13 % vprašanih se
niti ne strinja oz. se strinja s trditvijo. 5 % vprašanih pa se delno ne strinjajo s
trditvijo.
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Graf 9: Pohvala s strani glavne medicinske sestre po izvedbi postopka ali posega
40

35

35
28

30

23

25
20
15
7

10

7

5
0
0

delno se ne strinjam

niti da niti ne

večinoma se strinjam

popolnoma se strinjam

Po izvedi postopka ali posega glavna medicinska sestra na oddelku zaposlene tudi
pohvali. S trditvijo se popolnoma strinja 23 % vprašanih, 35 % vprašanih se s
trditvijo večinoma strinja, 28 % je neopredeljenih, delno se s trditvijo ne strinja 7 %
vprašanih, 7 % vprašanih pa se s to trditvijo sploh ne strinja.

Graf 10: Glavna medicinska sestra omogoča osebni in strokovni razvoj
zaposlenih
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2 % vprašanih se sploh ne strinja s trditvijo, da glavna medicinska sestra omogoča
osebni in strokovni razvoj zaposlenih, 2 % zaposlenih pa se s tem delno ne strinja.
26 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne, 36 % vprašanih se večinoma strinja
s trditvijo in 34 % vprašanih se popolnoma strinja s to trditvijo.
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Graf 11: Glavna medicinska sestra daje vsem zaposlenim enake možnosti za
boljši strokovni razvoj
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30 % zaposlenih se popolnoma strinja s tem, da daje glavna medicinska sestra vsem
zaposlenim enake možnosti za boljši strokovni razvoj. Večinoma se strinja s to
trditvijo 34 % vprašanih. 26 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne, delno se
ne strinja s to trditvijo 8 % vprašanih in 2 % vprašanih se s to trditvijo sploh ne
strinja.

Graf 12: Glavna medicinska sestra zaposlene za uspešno opravljeno delo
pohvali
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S trditvijo, da glavna medicinska sestra zaposlene za uspešno opravljeno delo
pohvali, se popolnoma strinja 22 % vprašanih, 34 % vprašanih se s tem večinoma
strinja. 33 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne, 4 % vprašanih so izbrali
odgovor, da se s to trditvijo delno ne strinjajo in 7 % vprašanih se s to trditvijo sploh
ne strinja.
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Graf 13: Glavna medicinska sestra korektno opozori na morebitne napake pri
delu
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34 % vprašanih se popolnoma strinja, da jih glavna medicinska sestra korektno
opozori na morebitne napake, ki jih zaposleni naredijo pri delu. 44 % vprašanih se s
trditvijo večinoma strinja, 17 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne. Odgovor
delno se ne strinjam je izbralo 4 % vprašanih, 1 % vprašanih pa je izbralo ogovor, da
se sploh ne strinjajo s trditvijo.

Graf 14: Zadovoljstvo z vodenjem glavne medicinske sestre
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38 % vprašanih se popolnoma strinja, da so zadovoljni z vodenjem glavne
medicinske sestre, 42 % se jih s trditvijo večinoma strinja, 17 % vprašanih je izbralo
odgovor niti da niti ne, 3 % vprašanih pa je izbralo odgovor delno se ne strinjam.
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Tretji sklop trditev se nanaša na motiviranje zaposlenih za uvajanje novosti.
Graf 15: Glavna medicinska sestra zna zaposlene motivirati za delo
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Da glavna medicinska sestra zna motivirati zaposlene za delo, se popolnoma strinja
27 % vprašanih, 39 % vprašanih se s tem večinoma strinja, 27 % vprašanih pa je
izbralo odgovor niti da niti ne. 5 % vprašanih se delno ne strinja s trditvijo in 2 %
vprašanih se s to trditvijo sploh ne strinja

Graf 16: Glavna medicinska sestra zaposlene vzpodbuja k pripravi strokovnih
prispevkov
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5 % vprašanih se sploh ne strinja s trditvijo, da jih glavna medicinska sestra spodbuja
k pripravi strokovnih prispevkov, 4 % vprašanih se s tem delno ne strinjajo, 30 %
vprašanih je izbralo odgovor niti da nit ne, 38 % vprašanih se s trditvijo večinoma
strinja in 23 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo.
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Graf 17: Glavna medicinska sestra vzpodbuja zaposlene k pripravi in
oblikovanju standardov zdravstvene nege
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S trditvijo, da glavna medicinska sestra spodbuja zaposlene k pripravi in oblikovanju
standardov zdravstvene nege, se sploh ne strinja 3 % vprašanih, 7 % vprašanih se
delno ne strinja. 21 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne. 41 % vprašanih se
večinoma strinja s to trditvijo in 28 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo.

Graf 18: Glavna medicinska sestra vzpodbuja zaposlene k uvajanju novosti
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Zaposlene smo vprašali, če se strinjajo s trditvijo, da glavna medicinska sestra
vzpodbuja zaposlene k uvajanju novosti. 30 % vprašanih se popolnoma strinja in
48 % vprašanih se večinoma strinja s trditvijo. 19 % vprašanih je izbralo odgovor niti
da niti ne, 2 % vprašanih se delno ne strinjata s trditvijo in 1 % vprašanih se s to
trditvijo sploh ne strinja.
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Graf 19: Glavna medicinska sestra vzpodbuja, da se zaposleni med seboj
opozarjajo, da se postopki in posegi izvajajo po predpisanem standardu
zdravstvene nege
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35 % vprašanih se popolnoma strinja, da jih glavna medicinska sestra vzpodbuja, da
se med seboj opozarjajo, da se postopki in posegi izvajajo po predpisanem standardu
zdravstvene nege. 44 % vprašanih se s to trditvijo večinoma strinja. 18 % je izbralo
odgovor niti da niti ne, 1 % vprašanih se delno ne strinja trditvijo in 2 % vprašanih se
sploh ne strinjata s trditvijo.

Graf 20: Glavna medicinska sestra zaposlene vzpodbuja k izmenjavi izkušenj z
zaposlenimi na drugih oddelkih
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24 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo, da jih glavna medicinska sestra
spodbuja k izmenjavi izkušenj z zaposlenimi na drugih oddelkih. 28 % vprašanih se s
trditvijo večinoma strinja. 30 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne, 4 %
vprašanih se s strditvijo delno ne strinja in 4 % vprašanih se jih s trditvijo sploh ne
strinja.
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Zadnji sklop trditev pa se je nanašal na trditve o podpori k izboljšavam oz. novostim
s strani zaposlenih v zdravstveni negi.
Graf 21: Glavna medicinska sestra skupaj z zaposlenimi vsakodnevno načrtuje
potek dela
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61 % vprašanih se strinja s trditvijo, da je prav, da glavna medicinska sestra skupaj z
zaposlenimi vsakodnevno načrtuje potek dela. 37 % se s to trditvijo večinoma strinja,
2 % pa sta izbrala odgovor niti da niti ne.

Graf 22: Pomembnost seznanitve z najnovejšimi smernicami v zdravstveni negi
80

64

60
40

30

20
0

1

5

0
sploh se ne strinjam

delno se ne strinjam

večinoma se strinjam

popolnoma se strinjam

niti da niti ne

S trditvijo, da se zaposlenim zdi pomembno, da so seznanjeni z najnovejšimi
smernicami, se popolnoma strinja 64 % vprašanih, 30 % vprašanih se s tem
večinoma strinja. 5 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne, 1 % vprašanih pa
se s trditvijo delno ne strinja.
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Graf 23: Pomembnost opravljanja dela v skladu z najnovejšimi smernicami v
zdravstveni negi
70

61

60
50
35

40
30
20
10

0

0

4

0
sploh se ne strinjam

delno se ne strinjam

večinoma se strinjam

popolnoma se strinjam

niti da niti ne

61 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo, da se jim zdi pomembno, da svoje
delo opravljajo v skladu z najnovejšimi smernicami v zdravstveni negi. 35 %
vprašanih se večinoma strinja s to trditvijo, 4 % vprašanih pa je izbralo odgovor niti
da niti ne.

Graf 24: Pomembnost udeležbe na seminarjih in drugih strokovnih srečanjih
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60 % vprašanih se zdi pomembno, da se udeležujejo seminarjev in drugih strokovnih
srečanj, kjer se seznanijo z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni negi.
35 % vprašanih se večinoma strinja s to trditvijo. 4 % vprašanih je izbralo odgovor
niti da niti ne, 1 % vprašanih pa se delno s tem ne strinja.
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Graf 25: Pomembnost seznanitve z najnovejšimi smernicami za delo preko
spleta
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37 % vprašanih se popolnoma strinja, da jim je pomembno, da se z najnovejšimi
smernicami za delo seznanijo preko spleta. 41 % vprašanih se s to trditvijo večinoma
strinja, 3 % vprašanih se delno ne strinja s trditvijo, 19 % vprašanih pa se s trditvijo
niti strinja oz. niti ne strinja.

Graf 26: Zaposlenim se zdi pomembno, da jih z najnovejšimi smernicami
seznani glavna medicinska sestra
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61 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo, da se jim zdi pomembno, da jih z
najnovejšimi smernicami za delo seznani glavna medicinska sestra. 36 % vprašanih
se s to trditvijo večinoma strinja. 3 % vprašanih pa je izbralo odgovor niti da niti ne.
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Graf 27: Zaposlenim se zdi pravilno, da se pred uvedbo dela po najnovejših
standardih in smernicah v negovalnem timu na oddelku natančno pogovorijo
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S trditvijo, da se zaposlenim zdi pravilno, da se pred uvedbo dela po najnovejših
standardih in smernicah v negovalnem timu natančno pogovorijo, se popolnoma
strinja 72 % vprašanih. 27 % vprašanih se večinoma strinja s trditvijo, 1 % vprašanih
pa je izbralo odgovor niti da niti ne.

Graf 28: Zaposlenim se zdi pravilno, da lahko pred uvedbo sprememb in
novosti podajo svoje mnenje in predloge
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57 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo, da lahko pred uvedbo sprememb in
novosti podajo svoje mnenje in predloge. 41 % vprašanih se s tem večinoma strinja.
2 % vprašanih pa sta izbrala odgovor niti da niti ne.
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Graf 29: Zaposlenim se zdi pravilno, da je nosilec procesa uvajanja novosti
glavna medicinska sestra
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S trditvijo, da je pravilno, da je nosilec procesa uvajanja novosti glavna medicinska
sestra, se popolnoma strinja 64 % vprašanih. 33 % se jih s trditvijo večinoma strinja,
3 % vprašanih pa so izbrali odgovor niti da niti ne.

Graf 30: Zaposlenim se zdi pravilno, da glavna medicinska sestra pripravi načrt
uvajanja novo zaposlenega delavca, študenta ali pripravnika
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Pravilno je, da glavna medicinska sestra pripravi načrt uvajanja novo zaposlenega
delavca, študenta ali pripravnika, s čimer se popolnoma strinja 69 % vprašanih in
večinoma strinja 30 % vprašanih. 1 % vprašanih so izbrali odgovor niti da niti ne.
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Graf 31: Zaposlenim se zdi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka
predstavi novega člana negovalnega tima vsem zaposlenim na oddelku
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81 % vprašanih se popolnoma strinja, da je pravilno, da glavna medicinska sestra
predstavi novega člana negovalnega tima vsem zaposlenim na oddelku. 18 %
vprašanih se s tem večinoma strinja, 1 % vprašanih pa se s tem niti strinja oz. niti ne
strinja.

Graf 32: Zaposlenim se zdi pomembno, da predlagano novost oz. izboljšavo
najprej preizkusimo
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67 % vprašanih se popolnoma strinja, da je pomembno, da predlagano novost oz.
izboljšavo najprej preizkusimo. 30 % vprašanih se s to trditvijo večinoma strinja. 3 %
vprašanih pa je izbralo odgovor niti da niti ne.
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Graf 33: Zaposlenim se zdi pravilno, da je ob prvem izvajanju postopka ali
posega prisotna tudi glavna medicinska sestra
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47 % vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo, da je pri prvem izvajanju postopka
ali posega, ki se izvaja po novih smernicah oz. predlogih za boljšo izvedbo, prisotna
glavna medicinska sestra. 44 % vprašanih se jih s to trditvijo večinoma strinja, 1 %
vprašanih medicinskih sester pa se s to trditvijo sploh ne strinja. 8 % medicinskih
sester je izbralo odgovor niti da niti ne.

Graf 34: Zaposleni se strinjajo, da glavna medicinska sestra načrtuje njihovo
neformalno izobraževanje
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S trditvijo, da glavna medicinska sestra oddelka načrtuje neformalno izobraževanje
zaposlenih, se strinja 52 % vprašanih. 34 % vprašanih se večinoma strinja s trditvijo,
12 % vprašanih je izbralo odgovor niti da niti ne. 1 % vprašanih se s trditvijo delno
ne strinja in 1 % vprašanih se s trditvijo sploh ne strinja.
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Graf 35: Zaposlenim se zdi pomembno, da glavna medicinska sestra opravi
letne razgovore
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64 % vprašanih se popolnoma strinja, da je pomembno, da glavna medicinska sestra
opravi letne razgovore z zaposlenimi. 27 % vprašanih se s to trditvijo večinoma
strinja, 6 % vprašanih pa je izbralo odgovor niti da niti ne. 2 % vprašanih se s
trditvijo delno ne strinja in 1 % vprašanih se s trditvijo sploh ne strinja.

Graf 36: Strinjanje zaposlenih o individualnih sestankih z glavno medicinsko
sestro
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Zadnja trditev v vprašalniku je bila, da se zaposleni strinjajo, da bi imeli individualne
sestanke z glavno medicinsko sestro oddelka. S to trditvijo se popolnoma strinja
61 % vprašanih, 26 % vprašanih pa se večinoma strinja s trditvijo. 10 % vprašanih je
izbralo odgovor niti da niti ne. 2 % vprašanih se delno ne strinja s to trditvijo in 1 %
vprašanih medicinskih sester se s trditvijo sploh ne strinja.
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5.2. Preverjanje raziskovalnih vprašanj
Timsko delo je za vse zaposlene na področju zdravstvene nege izrednega pomena.
Zaposleni v timu morajo med seboj sodelovati, saj se samo na takšen način lahko
naredi najboljše za pacienta. Ves čas se pri delu srečujemo z različnimi novostmi in
izboljšavami. Redni sestanki, zemljevidi znanja, letni razgovori in načrt uvajanja
novo zaposlenih je le nekaj izboljšav pri procesu vodenja in delu v celotnem timu.
Pri vsem tem je pomembno, da je glavna medicinska sestra motivirana in da zna
motivirati tudi zaposlene na oddelku.
Glavna medicinska sestra mora znati v pravem trenutku zaposlene pohvaliti in jim
tudi v pravem trenutku in na pravi način povedati kritiko, saj se tako lahko delo še
izboljša. Glavna medicinska sestra mora vsem zaposlenim dajati zgled.
V nadaljevanju magistrskega dela, bomo predstavili rezultate raziskovalnih vprašanj.

Raziskovalna vprašanje 1: Ali so zaposleni v zdravstveni negi zadovoljni z
vodenjem svoje glavne medicinske sestre oddelka?
Na to vprašanje smo dobili odgovore s pomočjo naslednjih vprašanj oz. trditev:


Zaposleni zaupamo glavni medicinski sestri oddelka.



Glavna medicinska sestra nam s svojim znanjem in delom daje zgled.



Glavna medicinska sestra me pravočasno opozori o spremembi urnika službe.

 Glavna medicinska sestra oddelka poda natančna navodila za delo.
 Po izvedbi postopka ali posega me glavna medicinska sestra pohvali.
 Glavna medicinska sestra oddelka omogoča osebni in strokovni razvoj
zaposlenih.


Glavna medicinska sestra oddelka daje vsem zaposlenim enake možnosti za
boljši strokovni razvoj.



Glavna medicinska sestra me za uspešno opravljeno delo pohvali.



Glavna medicinska sestra me korektno opozori na morebitne napake, ki jih
naredim pri delu.



Z vodenjem glavne medicinske sestre oddelka sem zadovoljen/zadovoljna.
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Tabela 1: Rezultati koeficienta sploščenosti in koeficienta asimetrije za
raziskovalno vprašanje 1
N

Zaposleni zaupajo glavni
medicinski sestri
Glavna medicinska sestra s
svojim znanjem daje zgled
Glavna sestra me opozori o
spremembi urnika službe
Glavna medicinska sestra
poda natančna navodila za
delo
Glavna medicinska sestra po
izvedbi postopka posega
pohvali
Glavna medicinska sestra
omogoča osebni in strokovni
razvoj
Glavna medicinska sestra
daje vsem enake možnosti
za razvoj
Glavna medicinska sestra za
uspešno delo pohvali
Glavna medicinska sestra
korektno opozori na napake
Zadovoljstvo z vodenjem
glavne medicinske sestre

Koeficient
asimetrije

Std. Error
of
Skewness

Koeficient
sploščenosti

Std. Error
of
Kurtosis

Valid
100

Missing
1

- 1,012

0,241

0,827

0,478

100

1

- 0,778

0,241

-0,069

0,478

100

1

-1,076

0,241

1,139

0,478

100

1

- 0,852

0,241

0,208

0,478

100

1

- 0,663

0,241

-0,054

0,478

100

1

- 0,724

0,241

0,455

0,478

100

1

- 0,565

0,241

-0,262

0,478

100

1

- 0,665

0,241

0,199

0,478

100

1

- 0,859

0,241

0,726

0,478

100

1

- 0,633

0,241

-0,241

0,478

S pomočjo koeficienta sploščenosti in koeficienta asimetrije smo preverili, ali so
podatki normalno razporejeni. Ugotovili smo, da so pri vseh vprašanjih podatki
normalno razporejeni, zato bomo lahko za statistično analizo uporabili parametrični
T-test za en vzorec.
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Tabela 2: Statistične vrednosti za raziskovalno vprašanje 1

N

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Zaposleni zaupajo glavni medicinski sestri

100 4,3100

0,76138

0,07614

Glavna medicinska sestra s svojim znanjem daje zgled

100 4,2700

0,77662

0,07766

Glavna sestra me opozori o spremembi urnika službe

100 4,1200

0,93506

0,09351

Glavna medicinska sestra poda natančna navodila za delo

100 4,1700

0,84154

0,08415

100 3,6000

1,12815

0,11282

100 3,9800

0,93182

0,09318

100 3,8200

1,01881

0,10188

Glavna medicinska sestra za uspešno delo pohvali

100 3,6000

1,09175

0,10918

Glavna medicinska sestra korektno opozori na napake

100 4,0600

0,87409

0,08741

Zadovoljstvo z vodenjem glavne medicinske sestre

100 4,1500

0,80873

0,08087

Glavna medicinska sestra po izvedbi postopka posega
pohvali
Glavna medicinska sestra omogoča oseb in strokovni razvoj
Glavna medicinska sestra daje vsem enake možnosti za
razvoj

(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon,
Std. Error Mean – standardna napaka povprečja).
Za preverjanje hipoteze smo uporabili parametrični T-test za en vzorec. S pomočjo
testa smo preverili, ali so vzorčna povprečja statistično značilno višja ali nižja
(enosmerni test) od pričakovane vrednosti 3,5.

Podatki pri vseh trditvah so normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije < ± 1 in
koeficient sploščenosti < ± 1).
Na to raziskovalno vprašanje smo odgovorili s pomočjo naslednjih vprašanj, pri
katerih so prikazane srednje vrednosti (m) in vrednosti standardne deviacije (SD):


zaposleni zaupamo glavni medicinski sestri oddelka (m = 4,31, SD = 0,76),



glavna medicinska sestra nam s svojim znanjem in delom daje zgled
(m = 4,27, SD = 0,77),



glavna medicinska sestra me pravočasno opozori o spremembi urnika službe
(m = 4,12, SD = 0,935),

 glavna medicinska sestra oddelka poda natančna navodila za delo (m = 4,17,
SD = 0,84),
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 po izvedbi postopka ali posega me glavna medicinska sestra pohvali
(m = 3,60, SD = 1,12),

 glavna medicinska sestra oddelka omogoča osebni in strokovni razvoj
zaposlenih (m = 3,98, SD = 0,93),


glavna medicinska sestra oddelka daje vsem zaposlenim enake možnosti za
boljši strokovni razvoj (m = 3,82, SD = 1,01),



glavna medicinska sestra me za uspešno opravljeno delo pohvali (m = 3,6,
SD = 1,09),



glavna medicinska sestra me korektno opozori na morebitne napake, ki jih
naredim pri delu (m = 4,06, SD = 0,87),



z vodenjem glavne medicinske sestre oddelka sem zadovoljen/zadovoljna
(m = 4,15, SD = 0,80).

Rezultati kažejo, da je pri teh trditvah statistično pomembna razlika med
povprečnima vrednostima (p < 0,025) in da so vzorčne povprečne vrednosti
statistično značilno večje od pričakovane vrednosti 3,5.
Povprečne vrednosti trditve: Po izvedbi postopka ali posega me glavna medicinska
sestra oddelka pohvali (m = 3,60, SD = 1,12) in trditve: Glavna medicinska sestra
oddelka me za uspešno opravljeno delo pohvali (m = 3,60, SD = 1,09), so večje od
pričakovane vrednosti 3,5. Naprej smo preverili ali obstaja statistično značilna
razlika med povprečnima vrednostima. Rezultati kažejo, da ni statistično pomembnih
razlik med povprečnima vrednostma (p > 0,05) in da so vzorčni povprečni vrednosti
statistično neznačilno večji od pričakovane vrednosti 3,5.
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Tabela 3: Rezultati T-testa za raziskovalno vprašanje 1

Test Value = 3,5
t

df

Sig.

Mean

95% Confidence

(2-

Differen

Interval of the

tailed)

ce

Difference
Lower

Zaposleni zaupajo glavni medicinski sestri
Glavna medicinska sestra s svojim
znanjem daje zgled
Glavna medicinska sestra me opozori o
spremembi urnika službe
Glavna medicinska sestra poda natančna
navodila za delo
Glavna medicinska sestra po izvedbi
postopka, posega pohvali
Glavna medicinska sestra omogoča osebni
in strokovni razvoj
Glavna medicinska sestra daje vsem enake
možnosti za razvoj
Glavna medicinska sestra za uspešno delo
pohvali
Glavna medicinska sestra korektno
opozori na napake
Zadovoljstvo z vodenjem glavne
medicinske sestre

Upper

10,639

99

0,000 0,81000

0,6589

0,9611

9,915

99

0,000 0,77000

0,6159

0,9241

6,631

99

0,000 0,62000

0,4345

0,8055

7,962

99

0,000 0,67000

0,5030

0,8370

0,886

99

0,378 0,10000

-0,1238

0,3238

5,151

99

0,000 0,48000

0,2951

0,6649

3,141

99

0,002 0,32000

0,1178

0,5222

0,916

99

0,362 0,10000

-0,1166

0,3166

6,407

99

0,000 0,56000

0,3866

0,7334

8,037

99

0,000 0,65000

0,4895

0,8105

(Legenda: Test value – testna vrednost, t – vrednost t statistike, df – prostorske
stopnje, Sig (2-tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean difference –
statistična razpršenost, 95 % Confidence interval of the difference – 95 % interval
zaupanja (spodnja, zgornja)).

T-test za en vzorec kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike med
povprečnima vrednostima (p < 0,025) in da je vzorčna povprečna vrednost statistično
značilno večja od 3,5.
Rezultati so pokazali, da so zaposleni zadovoljni z vodenjem svoje glavne
medicinske sestre oddelka.
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali zaposleni v zdravstveni negi podpirajo novosti, ki
bi pripomogle k izboljšanju vodenja v zdravstveni negi?
Na to vprašanje smo dobili odgovore s pomočjo naslednjih vprašanj oz. trditev:

 Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka skupaj z zaposlenimi
vsakodnevno načrtuje potek dela.

 Pomembno se mi zdi, da sem seznanjen/-a z najnovejšimi smernicami v
zdravstveni negi.

 Pomembno se mi zdi, da svoje delo opravljam v skladu z najnovejšimi
smernicami v zdravstveni negi.

 Pomembno se mi zdi, da se udeležim seminarjev in drugih strokovnih srečanj,
kjer se seznanim z najnovejšimi smernicami v zdravstveni negi.

 Pomembno se mi zdi, da se z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni
negi seznanim preko spleta.

 Pomembno se mi zdi, da me z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni
negi seznani glavna medicinska sestra oddelka.

 Zdi se mi pravilno, da se pred uvedbo dela po najnovejših standardih in
smernicah v negovalnem timu na oddelku natančno pogovorimo.

 Pravilno se mi zdi, da lahko pred uvedbo sprememb in novosti podam svoje
mnenje in predloge.

 Pravilno se mi zdi, da je nosilec procesa uvajanja novosti glavna medicinska
sestra oddelka.

 Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka pripravi načrt
uvajanja novo zaposlenega delavca, študenta ali pripravnika na oddelku.

 Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka predstavi novega
člana negovalnega tima vsem zaposlenim na oddelku.

 Pomembno je, da predlagano novost oz. izboljšavo najprej preizkusimo.
 Ko prvič izvajam postopek ali poseg po novih smernicah oz. predlogih za
boljšo izvedbo, je prav, da je z mano glavna medicinska sestra oddelka.

 Strinjam se, da glavna medicinska sestra oddelka načrtuje moje neformalno
izobraževanje.
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 Pomembno se mi zdi, da glavna medicinska sestra opravi letne razgovore z
zaposlenimi.

 Strinjam se, da bi imeli individualne sestanke z glavno medicinsko sestro
oddelka.
Tabela 4: Rezultati koeficienta sploščenosti in koeficienta asimetrije za
raziskovalno vprašanje 2
N

Glavna medicinska sestra skupaj z
zaposlenimi načrtuje potek dela
Pomembnost seznanjenosti z
najnovejšimi smernicami
Pomembnost opravljanja dela v
skladu z najnovejšimi smernicami
Pomembnost udeleževanja
seminarjev in strokovnih srečanj
Pomembnost seznanitve s
smernicami preko spleta
Pomembnost seznanitve s
smernicami s strani glavne
medicinske sestre
Pomembnost pogovora v timu o
novostih
Podajanje mnenja in predlogov pred
uvedbo novosti
Nosilec procesa uvajanja novosti je
glavna medicinska sestra
Glavna medicinska sestra pripravi
načrt uvajanja novo zaposlenega
Glavna medicinska sestra predstavi
novega člana tima
Pomembnost preizkusa predlagane
novosti izboljšave
Prisotnost glavne medicinske sestre
ob prvem izvajanju novosti
Glavna medicinska sestra načrtuje
neformalno izobraževanje
Glavna medicinska sestra opravi
letne razgovore
Individualni sestanki z glavno
medicinsko sestro

Koeficient
asimetrije

Std. Error of
Skewness

Koeficient
sploščenosti

Std. Error of
Kurtosis

Valid
100

Missing
1

-0,776

0,241

-0,580

0,478

100

1

1,449

0,241

1,993

0,478

100

1

-0,937

0,241

-0,099

0,478

100

1

-0,1286

0,241

1,773

0,478

100

1

-0,563

0,241

-0,417

0,478

100

1

-0,870

0,241

-0,278

0,478

100

1

-1,221

0,241

0,189

0,478

100

1

-0,598

0,241

-0,849

0,478

100

1

-1,012

0,241

0,013

0,478

100

1

-1,044

0,241

-0,279

0,478

100

1

-1,914

0,241

2,751

0,478

100

1

-1,166

0,241

0,382

0,478

100

1

-1,331

0,241

3,506

0,478

100

1

-1,311

0,241

2,078

0,478

100

1

-1,952

0,241

4,482

0,478

100

1

-1,627

0,241

2,732

0,478

Za preverjanje tega raziskovalnega vprašanja smo uporabili parametrični T-test za en
vzorec in neparametrični Wilcoxonov test. S pomočjo testov smo preverili, ali so
vzorčna povprečja statistično značilno višja ali nižja (enosmerni test) od pričakovane
vrednosti 3,5.
Podatki pri teh trditvah so normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije < ± 1 in
koeficient sploščenosti < ± 1).

47

Tabela 5: Statistične vrednosti za raziskovalno vprašanje 2
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

Glavna medicinska sestra skupaj z zaposlenimi
načrtuje potek dela
Pomembnost opravljanja dela v skladu z
najnovejšimi smernicami
Pomembnost seznanitve s smernicami preko spleta
Pomembnost seznanitve s smernicami s strani glavne
medicinske sestre
Podajanje mnenja in predlogov pred uvedbo novosti
Nosilec procesa uvajanja novosti je glavna
medicinska sestra
Glavna medicinska sestra pripravi načrt uvajanja
novo zaposlenega
Pomembnost preiskusa predlagane novosti oz.
izboljšave

100 4,5900

0,53362

0,05336

100 4,5700

0,57305

0,05730

100 4,1200

0,81995

0,08200

100 4,5800

0,55377

0,05538

100 4,5500

0,53889

0,05389

100 4,6100

0,54855

0,05486

100 4,6800

0,48990

0,04899

100 4,6400

0,54160

0,05416

(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon,
Std. Error Mean – standardna napaka povprečja).
Na to raziskovalno vprašanje smo odgovorili s pomočjo naslednjih vprašanj oz.
trditev, pri katerih so prikazane srednje vrednosti (m) in vrednosti standardne
deviacije (SD):


Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka skupaj z zaposlenimi
vsakodnevno načrtuje potek dela (m = 4,59, SD = 0,53).



Pomembno se mi zdi, da svoje delo opravljam v skladu z najnovejšimi
smernicami v zdravstveni negi (m = 4,57, SD = 0,57).



Pomembno se mi zdi, da se z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni
negi seznanim preko spleta (m = 4,12, SD = 0,81).



Pomembno se mi zdi, da me z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni
negi seznani glavna medicinska sestra oddelka (m = 4,58, SD = 0,55).



Pravilno se mi zdi, da lahko pred uvedbo sprememb in novosti podam svoje
mnenje in predloge (m = 4,55, SD = 0,53).



Pravilno se mi zdi, da je nosilec procesa uvajanja novosti glavna medicinska
sestra oddelka (m = 4,61, SD = 0,54).
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Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka pripravi načrt
uvajanja novo zaposlenega delavca, študenta ali pripravnika na oddelku
(m = 4,68, SD = 0,48).



Pomembno je, da predlagano novost oz. izboljšavo najprej preizkusimo
(m = 4,64, SD = 0,54).

Rezultati kažejo, da pri teh trditvah obstajajo statistično pomembne razlike med
povprečnima vrednostma (p < 0,025) in da so vzorčne povprečne vrednosti
statistično značilno večje od pričakovane vrednosti 3,5.

Tabela 6: Rezultati T-testa za raziskovalno vprašanje 2
Test Value = 3,5
t

df

Sig.

Mean

95%

(2-

Difference

Confidence

tailed)

Interval of the
Difference
Lower

Glavna medicinska sestra skupaj z zaposlenim
načrtuje
Pomembnost opravljanja dela v skladu z
najnovejšimi smernicami

20,427 99 0,000

1,09000 0,9841 1,1959

18,672 99 0,000

1,07000 0,9563 1,1837

7,561 99 0,000

0,62000 0,4573 0,7827

19,503 99 0,000

1,08000 0,9701 1,1899

19,484 99 0,000

1,05000 0,9431 1,1569

20,235 99 0,000

1,11000 1,0012 1,2188

24,087 99 0,000

1,18000 1,0828 1,2772

21,049 99 0,000

1,14000 1,0325 1,2475

Pomembnost seznanitve s smernicami preko
spleta
Pomembnost seznanitve s smernicami s strani
glavne medicinske sestre
Podajanje mnenja in predlogov pred uvedbo
novosti
Nosilec procesa uvajanja novosti je glavna
medicinska sestra
Glavna medicinska sestra pripravi načrt uvajanja
novo zaposlenega
Pomembnost preizkusa predlagane novosti oz.
izboljšave

Upper

(Legenda: Test value – testna vrednost, t- vrednost t statistike, df – prostorske
stopnje, Sig (2-tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean difference –
statistična razpršenost, 95 % Confidence interval of the difference – 95 % interval
zaupanja (spodnja, zgornja)).
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T-test za en vzorec kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike med
povprečnima vrednostima (p < 0,025) in da je vzorčna povprečna vrednost statistično
značilno večja od 3,5.
Rezultati so pokazali, da zaposleni v zdravstveni negi podpirajo novosti, ki bi
pripomogle k izboljšanju vodenja v zdravstveni negi.
Tabela 7: Wilcoxonov test za raziskovalno vprašanje 2

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da podatki pri nekaterih trditvah niso
normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije >± 1 in koeficient sploščenosti >± 1.
Zaradi tega smo pri teh trditvah uporabili neparametrični Wilcoxonov test.
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Te trditve so:


Pomembno se mi zdi, da sem seznanjen/-a z najnovejšimi smernicami v
zdravstveni negi.



Pomembno se mi zdi, da se udeležim seminarjev in drugih strokovnih srečanj,
kjer se seznanim z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni negi.



Zdi se mi pravilno, da se pred uvedbo dela po najnovejših standardih in
smernicah v negovalnem timu na oddelku natančno pogovorimo.



Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska sestra oddelka predstavi novega
člana negovalnega tima vsem zaposlenim na oddelku.



Ko prvič izvajam postopek ali poseg po novih smernicah oz. predlogih za
boljšo izvedbo, je prav, da je z mano glavna medicinska sestra oddelka.



Strinjam se, da glavna medicinska sestra oddelka načrtuje moje neformalno
izobraževanje.



Pomembno se mi zdi, da glavna medicinska sestra oddelka opravi letne
razgovore z zaposlenimi.



Strinjam se, da bi imeli individualne sestanke z glavno medicinsko sestro
oddelka.

Povprečne vrednosti (mediane) teh trditev so večje od pričakovane vrednosti 3.5.
Rezultati kažejo, da je pri teh trditvah statistično pomembna razlika med
povprečnima vrednostima (p < 0,025) in da so vzorčne povprečne vrednosti
statistično značilno večje od pričakovane vrednosti 3,5.

Raziskovalno vprašanje 3: Ali vodilne medicinske sestre znajo motivirati
zaposlene v zdravstveni negi pri uvajanju novosti za delo?
Na to raziskovalno vprašanje smo dobili odgovore na podlagi naslednjih trditev:


Glavna medicinska sestra oddelka me zna motivirati za delo.



Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja k pripravi strokovnih
prispevkov.



Glavna medicinska sestra me vzpodbuja k pripravi in oblikovanju standardov
zdravstvene nege.



Glavna medicinska sestra oddelka spodbuja zaposlene k uvajanju novosti.
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Glavna medicinska sestra oddelka nas spodbuja, da se zaposleni med seboj
opozarjamo, da se postopki in posegi izvajajo po predpisanem standardu
zdravstvene nege.



Glavna medicinska sestra nas spodbuja k izmenjavi izkušenj z zaposlenimi na
drugih oddelkih.

Tabela 8: Rezultati koeficienta sploščenosti in koeficienta asimetrije za
raziskovalno vprašanje 3
N

Glavna medicinska sestra
zna motivirati za delo
Glavna medicinska sestra
spodbuja k pripravi
prispevkov
Glavna medicinska sestra
spodbuja k pripravi
standardov zdravstvene
nege
Glavna medicinska sestra
spodbuja k uvajanju
novosti
Glavna medicinska sestra
spodbuja k opozarjanju
Glavna medicinska sestra
spodbuja k izmenjavi
izkušenj

Koeficient
asimetrije

Std. Error
of
Skewness

Koeficient
sploščenosti

Std. Error
of
Kurtosis

Valid
100

Missing
1

0,608

0,241

0,191

0,478

100

1

-0,725

0,241

0,459

0,478

100

1

-0,804

0,241

0,347

0,478

100

1

-0,758

0,241

0,977

0,478

100

1

-1,034

0,241

1,700

0,478

100

1

-0,686

0,241

0,450

0,478

Za preverjanje tega raziskovalnega vprašanja smo uporabili parametrični T-test za en
vzorec in neparametrični Wilcoxonov test. S pomočjo testov smo preverili, ali so
vzorčna povprečja statistično značilno višja ali nižja (enosmerni test) od pričakovane
vrednosti 3,5.
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Tabela 9: Statistične vrednosti za raziskovalno vprašanje 3
One-Sample Statistics
N

Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Glavna medicinska sestra zna motivirati za delo
Glavna medicinska sestra spodbuja k pripravi
prispevkov
Glavna medicinska sestra spodbuja k pripravi
standardov zdravstvene nege
Glavna medicinska sestra spodbuja k uvajanju
novosti
Glavna medicinska sestra spodbuja k izmenjavi
izkušenj

100 3,8400

0,95049

0,09505

100 3,7000

1,02986

0,10299

100 3,8400

1,01225

0,10122

100 4,0400

0,81551

0,08155

100 3,7400

1,00121

0,10012

(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon,
Std. Error Mean – standardna napaka povprečja).
Na to raziskovalno vprašanje smo odgovorili s pomočjo naslednjih vprašanj oz.
trditev, pri katerih so prikazane srednje vrednosti (m) in vrednosti standardne
deviacije (SD):


Glavna medicinska sestra oddelka me zna motivirati za delo (m= 3,84,
SD = 0,95).



Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja k pripravi strokovnih
prispevkov (m = 3,7, SD = 1,029).



Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja k pripravi in oblikovanju
standardov zdravstvene nege (m = 3,84, SD = 1,01).



Glavna medicinska sestra oddelka spodbuja zaposlene k uvajanju novosti
(m = 4,04, SD = 0,81).



Glavna medicinska sestra nas spodbuja k izmenjavi izkušenj z zaposlenimi na
drugih oddelkih (m = 3,74, SD = 1,00).

Podatki pri teh trditvah so normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije < ± 1 in
koeficient sploščenosti < ± 1).
Povprečne vrednosti pri teh trditvah so večje od pričakovane vrednosti 3,5. Rezultati
kažejo, da pri teh trditvah obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima
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vrednostma (p < 0,025) in da so vzorčne povprečne vrednosti statistično značilno
večje od pričakovane vrednosti 3,5.
Povprečne vrednosti trditve: Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja k
pripravi strokovnih prispevkov so večja od pričakovane vrednosti 3,5. Rezultati
kažejo, da pri tej trditvi ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima
vrednostma (p > 0,05) in da so vzorčne povprečne vrednosti statistično neznačilno
večje od pričakovane vrednosti 3,5.

Tabela 10: Rezultati T-testa za raziskovalno vprašanje 3

t

One-Sample Test
Test Value = 3.5
Df
Sig. (2Mean
95% Confidence Interval of
tailed)
Difference
the Difference
Lower

Glavna medicinska
sestra zna motivirati za
delo
Glavna medicinska
sestra spodbuja k
pripravi prispevkov
Glavna medicinska
sestra spodbuja k
pripravi standardov
zdravstvene nege
Glavna medicinska
sestra spodbuja k
uvajanju novosti
Glavna medicinska
sestra spodbuja k
izmenjavi izkušenj

Upper

3,577

99

0,001

0,34000

0,1514

0,5286

1,942

99

0,055

0,20000

-0,0043

0,4043

3,359

99

0,001

0,34000

0,1391

0,5409

6,622

99

0,000

0,54000

0,3782

0,7018

2,397

99

0,018

0,24000

0,0413

0,4387

(Legenda: Test value – testna vrednost, t – vrednost t statistike, df – prostorske
stopnje, Sig (2-tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean difference –
statistična razpršenost, 95 % Confidence interval of the difference – 95 % interval
zaupanja (spodnja, zgornja)).

Podatki pri trditvah v tabeli so normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije < ± 1 in
koeficient sploščenosti < ± 1). Zaradi tega smo pri teh trditvah uporabili parametrični
T-test za en vzorec. T-test za en vzorec kaže, da obstajajo statistično pomembne
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razlike med povprečnima vrednostma (p < 0,025) in da so vzorčne povprečne
vrednosti statistično značilno večje od pričakovane vrednosti 3,5.
Povprečne vrednosti trditve: Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja k
pripravi strokovnih prispevkov so večja od pričakovane vrednosti 3,5. Rezultati
kažejo, da pri tej trditvi ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima
vrednostma (p > 0,05) in da so vzorčne povprečne vrednosti statistično neznačilno
večje od pričakovane vrednosti 3,5.
Rezultati so pokazali, da vodilne medicinske sestre znajo motivirati zaposlene v
zdravstveni negi pri uvajanju novosti za delo.
Tabela 11: Wilcoxonov test za raziskovalno vprašanje 3

Podatki pri trditvi glavna medicinska sestra oddelka nas spodbuja, da se zaposleni
med seboj opozarjamo, da se postopki in posegi izvajajo po predpisanem standardu
zdravstvene nege, niso normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije > ± 1 in
koeficient sploščenosti > ± 1). Pri tej trditvi smo uporabili neparametrični
Wilcoxonov test.

Povprečna vrednost (mediana) trditve je večja od pričakovane vrednosti 3.5.
Rezultati kažejo, da pri tej trditvi obstajajo statistično pomembne razlike med
povprečnima vrednostma (p < 0,025) in da je vzorčna povprečna vrednost statistično
značilno večja od pričakovane vrednosti 3,5.
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Raziskovalno vprašanje 4: Ali delovna doba vpliva na višjo ali nižjo
pripravljenost na spremembe?
Pri tem raziskovalnem vprašanju smo raziskovali, kako dolžina delovne dobe vpliva
na višjo ali nižjo pripravljenost na spremembe. Na to vprašanje smo odgovorili z
naslednjimi trditvami:


Pomembno se mi zdi, da svoje delo opravljam v skladu z najnovejšimi
smernicami v zdravstveni negi.



Pomembno se mi zdi, da se udeležim seminarjev in drugih strokovnih srečanj,
kjer se seznanim z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni negi.



Pomembno se mi zdi, da se z najnovejšimi smernicami za delo seznanim
preko spleta.



Pomembno je, da predlagano novost, izboljšavo najprej preizkusimo.



Pomembno se mi zdi, da sem seznanjen/-a z najnovejšimi smernicami v
zdravstveni negi.

Tabela 12: Spearmanov test za raziskovalno vprašanje 4
Correlations
Pomembnost

Pomembnost

opravljanja dela udeleževanja

test

doba

seznanitve s preizkusa

v skladu z

seminarjev in smernicami predlagane

najnovejšimi

strokovnih

smernicami

srečanj

Koeficient
Spearmanov Delovna

Pomembnost Pomembnost

korelacije
P vrednost (2stranska)
Št.

preko spleta novosti oz.
izboljšave

0,090

0,020

-0,022

0,157

0,372

0,840

0,829

0,118

100

100

100

100

Iz zgornje tabele je razvidno, da med spremenljivko delovna doba in ostalimi
spremenljivkami obstaja povezanost, ki ni statistično značilna. Te spremenljivke oz.
trditve pa so:


Pomembno se mi zdi, da svoje delo opravljam v skladu z najnovejšimi
smernicami v zdravstveni negi (rS = 0,090, p = 0,372).
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Pomembno se mi zdi, da se udeležim seminarjev in drugih strokovnih srečanj,
kjer se seznanim z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni negi
(rS = 0,020, p = 0,840).



Pomembno se mi zdi, da se z najnovejšimi smernicami za delo v zdravstveni
negi seznanim preko spleta (rS = -0,022, p = 0,829).



Pomembno je, da predlagano novost oz. izboljšavo najprej preizkusimo
(rS = 0,157, p = 0,118).

Ugotovili smo, da daljša delovna doba ne vpliva na višjo ali nižjo pripravljenost na
spremembe.

5.2.1 Preverjanje zanesljivosti anketnega vprašalnika
Zanesljivost anketnega vprašalnika smo preverili z Cronbachovim alfa testom.

Tabela 13: Test zanesljivosti
Test zanesljivosti
Cronbach Alfa

Število vključenih vprašanj
0,940

32

Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika oz. zanesljivost njegovih posameznih
sklopov. V tem primeru je vrednost cronbach alfe 0,94, kar prikazuje zelo dobro
zanesljivost vprašalnika. Pri računanju Cronbach alfe smo vključili 32 vprašanj.
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6 RAZPRAVA
Delo na področju zdravstvene nege je zelo zahtevno in vsak dan zahteva od
medicinskih sester popolno predanost in izobraževanje. Medicinskim sestram je
pomembno, da delajo v skladu z najnovejšimi smernicami, saj si na tak način olajšajo
delo in tudi pacientom je lažje. Novih smernic in novosti pa se morajo posluževati
tudi glavne medicinske sestre. Z različnimi preprostimi orodji lahko izboljšajo svojo
funkcijo vodenja in tako zagotovijo, da so podrejene medicinske sestre bolj
zadovoljne z delom, učinek dela je boljši in delo je opravljeno bolj kvalitetno.
Mihalič (2006) pravi, da je sodobno izobraževanje zaposlenih zaznamovano zlasti z
vseživljenjskim

učenjem,

permanentnim

izobraževanjem,

izpopolnjevanjem,

usposabljanjem, tihim znanjem, pristopom generalizacije v pridobivanju znanj v
nasprotju z nekdanjo specializacijo na ozko usmerjeno področje dela in nenazadnje z
iskanjem načinov trženja lastnih znanj in drugih kompetenc.
60 % medicinskih sester se popolnoma strinja, da jim je pomembno, da se
udeležujejo seminarjev in strokovnih srečanj. 52 % pa se popolnoma strinja s tem, da
jim glavna medicinska sestra načrtuje neformalno izobraževanje. Kar po našem
mnenju ni najboljše, saj bi bilo prav, da bi vsaka medicinska sestra sama raziskovala,
kakšne so še možnosti izobraževanja in bi potem te možnosti predstavila glavni
medicinski sestri oddelka. Na takšen način, da to načrtuje glavna medicinska sestra,
postanejo zaposleni pasivni in jim je v interesu izobraževanje samo zato, ker so jih
poslali na izobraževanje in ne za to, ker bi si to morda sami želeli.
61 % se popolnoma strinja, da bi imeli individualne sestanke z glavno medicinsko
sestro. Florjančič, Bernik, & Novak (2004) pravijo, da nam dajejo sestanki široke
možnosti vključevanja slehernega udeleženca in s tem možnost, da vsak posameznik
svobodno in neposredno izraža svoje mnenje, misli in predloge za rešitev določenega
problema.
Vodji in članom mora biti jasna vizija zavoda in strategija za doseganje ciljev.
Potrebno je usklajevati različna prepričanja, videnja, razmišljanja in pridobiti ljudi,
jih motivirati in povezati k določenim ciljem (Peterka Novak, 2009).
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Medicinske sestre so povedale, da jih glavne medicinske sestre znajo motivirati za
delo. Rezultati so pokazali, da je 27 % vprašanih povedalo, da se popolnoma strinjajo
s tem, 39 % pa je izbralo odgovor, da se večinoma strinjajo, da jih glavne medicinske
sestre znajo motivirati za delo. To pomeni, da kar 66 % vprašanih pravi, da jih
vodilne medicinske sestre znajo motivirati za delo, kar je za kakovost dela zelo
vzpodbuden podatek.
Kreft (2015) ugotavlja, da na vseh področjih delovanja zaposleni niso motivirani za
kakršne koli prostovoljne aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu kakovosti v bolnišnici.
Ena od ključnih nalog vodij je motivirati zaposlen za kakovostno in strokovno
izvajanje del in nalog
Glavne medicinske sestre se morajo zavedati, da morajo za doseganje sprememb
spreminjati tudi sebe, predvsem pa svoje razmišljanje in hotenje, kar lahko dosežejo
z znanjem, ki vedno ostaja last posameznika. Z znanjem se razvija stroka in
samozavest. Zaposlenim se razvija samopodoba, kar je bistveno za napredek in
spremembe (Filej, 2008). Glavna medicinska sestra mora vsem omogočiti osebni in
strokovni razvoj in pri tem dajati vsem enake možnosti. 34 % medicinskih sester se
popolnoma strinja s tem, da jim glavna medicinska sestra omogoča osebni razvoj in
36 % se s tem večinoma strinja. Prav tako se 30 % vprašanih popolnoma strinja, da
jim za to daje glavna medicinska sestra enake možnosti, večinoma pa se s tem strinja
34 % vprašanih. Za vsakega posameznika je pomembno, da najde takšno delo, ki čim
bolj ustreza njegovim sposobnostim in interesom ter mu tako omogoča, da lahko
dosega uspehe in rezultate, to pa mu omogoča napredovanje (Zrim, 2011).
Zaposlenim na področju zdravstvene nege se zdi pomembno, da so seznanjeni z
najnovejšimi smernicami in da tudi opravljajo delo po najnovejših smernicah, pri tem
pa se jim zdi pomembno, da jih s tem seznani glavna medicinska sestra. Glavne
medicinske sestre se udeležijo veliko izobraževanj in strokovnih srečanj, na katerih
se seznanijo z novostmi in prav je, da nato o tem seznanijo tudi ostale.
Glavne medicinske sestre pri vodenju uporabljajo različne izboljšave, ki pripomorejo
k dvigu kakovosti. Glede na odgovore, ki so jih podali zaposleni, lahko sklepamo, da
se veliko vodilnih medicinskih sester poslužuje teh izboljšav, kot so uvajanje novo
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zaposlenih, seznanitev z najnovejšimi smernicami, letni razgovori z zaposlenimi,
individualni sestanki in načrtovanje neformalnega izobraževanja.
Nedeljko (2013) ugotavlja, da je v prihodnosti potrebno v zdravstveni negi pridobiti
dodatno in novo znanje tudi s področja vodenja. Ugotavlja tudi, da glavne
medicinske sestre pri uvajanju novosti in sprememb pogosto naletijo na odpore, ki
nastajajo na organizacijski ravni, saj zahtevajo, da se spremenijo že utečene stvari.
Zrim (2011) ugotavlja, da bomo morali med zaposlenimi prepoznati potencialne
vodstvene kandidate in jih dovolj zgodaj pripravljati na prevzem vodstvenega
položaja.
Cvikl (2014) v svojem magistrskem delu ugotavlja, da morajo biti vzpostavljeni
dobri pogoji za uspešno uvajanje sprememb, da se zaposleni na vseh nivojih čutijo
vzpodbujene, da smejo in morajo razmišljati kreativno. Organizacije pa se vedno bolj
zavedajo, da jim pri doseganju večje kakovosti in produktivnosti ter fleksibilnosti
dajejo največjo vrednost zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi in spretnostmi.
Ugotovili smo, da 46 % medicinskih sester popolnoma zaupa glavni medicinski
sestri, 42 % pa jih je izbralo odgovor, da se večinoma strinjajo, da lahko zaupajo
glavni medicinski sestri. Rezultat predstavlja za vodilne medicinske sestre veliko
podporo, saj to pomeni, da se lahko zaposleni na njih popolnoma zanesejo.
Glavna medicinska sestra mora svojim podrejenim dajati zgled s svojim znanjem,
obnašanjem in odnosom do sodelavcev in pacientov. 45 % vprašanih se popolnoma
strinja s tem, da jim glavna medicinska sestra daje zgled, 39 % zaposlenih pa se
večinoma strinja, da jim glavna medicinska sestra s svojim znanjem daje zgled.
S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da ne glede na to, koliko imajo
zaposleni delovne dobe, želijo delati po najnovejših smernicah in jim je to tudi
pomembno. Izvedeli smo tudi, da vodilne medicinske sestre znajo motivirati
zaposlene za delo in jih tudi motivirati k uvajanju novosti. Zaposlenim se zdi
pomembno opravljanje letnih razgovorov in individualni sestanki, saj v tem vidijo
možnost, da se kaj izboljša.
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7 SKLEP
V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili teorijo vodenja. Seznanili smo
se z modeli in stili vodenja. V teoretičnem delu smo predstavili tudi nekatere
izboljšave, ki pripomorejo k boljšemu načinu vodenja zaposlenih. Te izboljšave so
sestanki z zaposlenimi, uvajanje novo zaposlenih, planiranje kadrov, letni razgovori z
zaposlenimi, zemljevidi znanja zaposlenih in izobraževanje zaposlenih. V
empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave.
Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je sodelovalo 100 medicinskih sester.
Rezultati so pokazali, da so zaposleni zadovoljni z vodenjem glavne medicinske
sestre in da jih znajo motivirati za delo. Ugotovili smo tudi, da zaposleni v
zdravstveni negi podpirajo novosti, ki pripomorejo k izboljšanju dela. Raziskava je
pokazala, da so medicinske sestre ne glede na delovno dobo, pripravljene na
spremembe. V kliničnem okolju se velikokrat srečamo z neustreznim načinom
vodenja glavne medicinske sestre. V takšnem okolju se zaposleni ne počutijo dobro,
nimajo motivacije do ničesar. Glavna medicinska sestra se nato še bolj trudi, da
naredi skoraj vse sama. Če ni zaupanja v podrejene, to prinaša slabo voljo na obeh
straneh.
Za boljši strokovni razvoj zdravstvene nege je pomembno nenehno izobraževanje na
tem področju in da glavne medicinske sestre nenehno iščejo način, kako zaposlene
motivirati in jim omogočiti boljši osebni in strokovni razvoj. Pomembno je, da se vsi
člani tima vključujejo v razvoj zdravstvene nege oddelka.
Glavne medicinske sestre imajo težko nalogo. Zaposlene morajo nenehno motivirati
in poskrbeti za kvaliteto dela. Zaposleni v kolektivu morajo čutiti pripadnost, tako
sledijo vodji, zaposleni so zadovoljni in motivirani za spremembe. Ko se spremembe
začnejo uvajati jih v kolektivu z dobrimi odnosi sprejmejo pozitivno.
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
v okviru magistrskega dela študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu
in socialnem varstvu na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
pripravljam magistrsko delo z naslovom Izboljšanje procesa vodenja v zdravstveni
negi. Namen raziskave je ugotoviti, ali medicinske sestre podpirajo izboljšave pri
vodenju glavnih medicinskih sester oddelka in ali so zadovoljne z vodenjem svojih
nadrejenih medicinskih sester.
Anketni vprašalnik je anonimen, sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Anketni
vprašalnik je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi, razen vodilnim
medicinskim sestram. Rezultati raziskave bodo predstavljeni v magistrskem delu.
Izpolnjen/neizpolnjen (v kolikor v raziskavi ne želite sodelovati) anketni vprašalnik
oddate v priloženo pisemsko ovojnico. Za sodelovanje v raziskavi se vam že v naprej
lepo zahvaljujem.

Bojana Sečnjak
absolventka FZV Maribor
Navodilo:
Na vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.

1. Spol:
a) moški
b) ženski

1

2.

Starost:
a) do 20 let
b) 21–30 let
c) 31–40 let
d) 41–50 let
e) nad 51 let

3. Izobrazba:
a) srednješolska
b) višješolska
c) visokošolska
d) univerzitetna
e) specializacija
f) magisterij
4. Delovna doba v ustanovi:
a) do 5 let
b) 6–10 let
c) 11–15 let
d) 16–20 let
e) 21–25 let
f) 26–30 let
g) 31 let in več

2

Navodilo:
V tabelah ocenite posamezne trditve, ki so povezane s procesom vodenja v
zdravstveni negi. Vsako trditev ocenite po Likertovi lestvici.

Zadovoljstvo z vodenjem glavne medicinske sestre:
V tabeli obkrožite ustrezno številko:
Sploh se ne
Delno se ne
Niti da niti ne
strinjam
strinjam
1
2
3
5.

Večinoma se
strinjam
4

Zaposleni zaupamo glavni medicinski sestri

oddelka.
6.

Glavna

medicinska

sestra

me

Glavna

medicinska

sestra

oddelka

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Glavna medicinska sestra oddelka me korektno

opozori na morebitne napake, ki jih naredim pri delu.
14.

2

Glavna medicinska sestra oddelka me za uspešno

opravljeno delo pohvali.
13.

1

Glavna medicinska sestra oddelka daje vsem

zaposlenim enake možnosti za boljši strokovni razvoj.
12.

5

Glavna medicinska sestra oddelka omogoča

osebni in strokovni razvoj zaposlenih.
11.

4

Po izvedbi postopka ali posega me glavna

medicinska sestra oddelka pohvali.
10.

3

poda

natančna navodila za delo.
9.

2

pravočasno

opozori o spremembi urnika službe.
8.

1

Glavna medicinska sestra oddelka nam s svojim

znanjem in delom daje zgled.
7.

Popolnoma se
strinjam
5

Z vodenjem glavne medicinske sestre oddelka

sem zadovoljen/zadovoljna.

3

Motiviranje zaposlenih za uvajanje novosti:
V tabeli obkrožite ustrezno številko:
Sploh se ne
Delno se ne
Niti da niti ne
strinjam
strinjam
1
2
3
15.

Večinoma se
strinjam
4

Glavna medicinska sestra oddelka me zna

motivirati za delo.
16.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja

k pripravi strokovnih prispevkov.
17.

Popolnoma
se strinjam
5

Glavna medicinska sestra oddelka me spodbuja

k pripravi in oblikovanju standardov zdravstvene
nege.
18.

Glavna medicinska sestra oddelka spodbuja

zaposlene k uvajanju novosti.
19.

Glavna

medicinska

sestra

oddelka

nas

spodbuja, da se zaposlenimi med seboj opozarjamo,
da se postopki in posegi izvajajo po predpisanem
standardu zdravstvene nege.
20.

Glavna medicinska sestra nas spodbuja k

izmenjavi izkušenj z zaposlenimi na drugih oddelkih.

Podpiranje izboljšav oz. novosti s strani zaposlenih v zdravstveni negi:
V tabeli obkrožite ustrezno številko:
Sploh se ne
Delno se ne
Večinoma se Popolnoma
Niti da niti ne
strinjam
strinjam
strinjam
se strinjam
1
2
3
4
5
21.

Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska

sestra oddelka skupaj z zaposlenimi vsakodnevno

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

načrtuje potek dela.
22.

Pomembno se mi zdi, da sem seznanjen/-a z

najnovejšimi smernicami v zdravstveni negi.

4

23.

Pomembno se mi zdi, da svoje delo opravljam
1

2

3

4

5

seminarjev in drugih strokovnih srečanj, kjer se 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zaposlenega delavca, študenta ali pripravnika na 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

v skladu z najnovejšimi smernicami v zdravstveni
negi.
24.

Pomembno se mi zdi, da se udeležim

seznanim z najnovejšimi smernicami za delo v
zdravstveni negi.
25.

Pomembno se mi zdi, da se z najnovejšimi

smernicami za delo v zdravstveni negi seznanim 1
preko spleta.
26.

Pomembno se mi zdi, da me z najnovejšimi

smernicami za delo v zdravstveni negi seznani glavna 1
medicinska sestra oddelka.
27.

Zdi se mi pravilno, da se pred uvedbo dela po

najnovejših standardih in smernicah v negovalnem 1
timu na oddelku natančno pogovorimo.
28.

Pravilno se mi zdi, da lahko pred uvedbo

sprememb in novosti podam svoje mnenje in 1
predloge.
29.

Pravilno se mi zdi, da je nosilec procesa

uvajanja novosti glavna medicinska sestra oddelka.
30.
sestra

Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska
oddelka

pripravi

načrt

uvajanja

novo

oddelku.
31.

Zdi se mi pravilno, da glavna medicinska

sestra oddelka predstavi novega člana negovalnega 1
tima vsem zaposlenim na oddelku.
32.

Pomembno je, da predlagano novost oz.

izboljšavo najprej preizkusimo.

1

5

33.

Ko prvič izvajam postopek ali poseg po novih

smernicah oz. predlogih za boljšo izvedbo, je prav, da 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

je z mano glavna medicinska sestra oddelka.
34.

Strinjam se, da glavna medicinska sestra

oddelka načrtuje moje neformalno izobraževanje.
35.

Pomembno se mi zdi, da glavna medicinska

sestra oddelka opravi letne razgovore z zaposlenimi.
36.

Strinjam se, da bi imeli individualne sestanke z

glavno medicinsko sestro oddelka.
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