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1.1 UVOD 
 

Elektronsko dokumentiranje aktivnosti zdravstvene nege je vse bolj aktualno področje, saj izpolnjevanje 
papirne dokumentacije zahteva veliko časa od medicinskih sester, ki bi ta dragoceni čas lahko namenile 
pacientom. Poleg tega omogoča enostavnejše zbiranje in obdelavo podatkov ter spremljanje kazalnikov 
kakovosti. Podjetje Eurotronik je na področju nege in oskrbe v bolnišnicah in domovih starejših občanov 
naredilo velik inovativni preskok, in združilo sistem sestrskega klicnega sistema z e-beleženjem aktivnosti 
zdravstvene nege neposredno v bolniški sobi, kar je inovativen pristop na svetovnem nivoju. Razvili so sistem 
NurseCare s sobnim modulom na dotik na NurseTab, s katerim lahko osebje neposredno v bolniški sobi 
elektronsko beleži aktivnosti zdravstvene nege. To poveča učinkovitost negovalnega osebja in prinaša boljši 
pregled nad opravljenim delom v negovalno-zdravstvenih ustanovah. Sistem se je v začetni fazi najbolj 
uveljavil v domovih upokojencev in oskrbovalnih enotah, vendar se zaradi številnih inovativnih naprednih 
funkcionalnosti širi tudi v bolnišnice in druge negovalno-zdravstvene ustanove.  

Cilj projekta je nadgradnja sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim 
vrednotenjem kazalnikov kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov.  

 

1.2 IZVEDBA PROJEKTA 
Projekt smo začeli izvajati s pregledom poročila prejšnjega projekta E-beleženje aktivnosti zdravstvene nege 
neposredno v bolniški sobi. Nato smo izvedli pregled domače in tuje literature o dokumentiranju zdravstvene 
nege v drugih bolnišnicah po Sloveniji, pregled literature o zdravstveni negi kirurškega bolnika in nadaljevali 
s pregledom o kazalnikih kakovosti zdravstvene nege v Sloveniji. Na delavnici smo dobili vso temeljno 
literature s podočja kategorizacije, ki smo jo doma natančno proučili. Na skupnem sestanku projektne skupine 
smo se dogovorili, da bomo izpeljali avtomatsko kategorizacijo zdravstvene nege, saj ravno določitev 
kategorizacije povzroča veliko težav medicinskim sestram po Sloveniji. Delovna mentorica iz Splošne 
bolnišnice Brežice nam je posredovala literaturo o kategorizaciji zdravstvene nege v Sloveniji in o kriterijih za 
določitev kategorizacije. Ko smo proučili literaturo o kategorizaciji in kriterijih za določitev kategorizacije, 
smo kategorizacijo preizkusili po 14. življenjskih aktivnosti po Virginiji Henderson v programu, ki nam ga je 
posredoval delovni mentor iz Eurotronika. V pripravljeno Excel tabelo, kjer so že bile vnesene vse življenjske 
aktivnosti smo naredili kategorizacijo. Potem smo kategorizacijo preizkusili na kliničnih primerih, ki nam jih 
je posredovala delovna mentorica iz Splošne bolnišnice Brežice. Na naslednjem sestanku projektne skupine 
smo se dogovorili o izvedbi raziskave in pripravi opomnika za kvalitativno raziskavo. Pripravili smo še 
predlogo, kako bomo kategorizacijo vnesli v sistem NurseQual. Študenta iz  Fakultete za poslovanje, 
upravljanje in informatiko Novo mesto in iz Fakultete za organizacijske vede Kranj sta to vnesla v sistem. 
Potem smo začeli z izvedbo kvalitativne raziskave v Splošni bolnišnici Brežice, kjer smo intervjuvali vse 
medicinske sestre, delovno mentorico in glavno medicinsko sestro Splošne bolnišnice Brežice. Kasneje smo 
naredili tudi transkripcijo izvedenih intervjujev in kvalitativno analizo le-teh. V mesecu maju 2017 smo v 
Splošni bolnišnici Brežice tri dni namenili testiranju delovanje programa. Pri pacientih v določeni sobi na 
kirurškem oddelku smo beležili aktivnosti zdravstvene nege in v katero kategorizacijo sodi pacient. Program 
je potem sam preračunal kategorizacijo. Napake smo sproti popravljali in podani so bili predlogi za izboljšave.  

Prilagamo slike iz kliničnega okolja, kjer se vidi namestitev in preglednost NurseTab-a. 
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Slika 1: Klinično okolje 

  

   

Vir: Projektna skupina, 2017 

1.2.1 Izvedba raziskave 
Študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Fakultete za 
poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto so v sodelovanju s podjetjem Eurotronik d.o.o. izvedli 
projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege. Projekt se je 
izvedel v okviru razpisa Javnega sklada Republike Slovenije s projektom Po kreativni poti do praktičnega 
znanja. Intervjuvane vključene v kvalitativno raziskavo smo informirali, da je cilj projekta nadgraditi sistem 
elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov kakovosti ter 
opozorilnimi signali v primeru odstopov. V okviru projekta smo izvedli kvalitativno raziskavo. Pripravili smo 
osnutke opomnikov za izvedbo poglobljenih polstrukturiranih intervjujev. Pripravili smo jih za medicinske 
sestre, delovno mentorico iz Splošne bolnišnice Brežice in za delovnega mentorja iz podjetja Eurotronik. 
Intervjuvance smo seznanili, da bo intervju potekal s snemanjem in ga bomo uporabili samo za namen 
kvalitativne raziskave.  Intervjuje smo izvedli v obdobju maja 2017. Posnetke pogovorov intervjujev smo 
shranili in ne bodo dostopni javnosti. Intervjuvancem smo sporočili, da identiteta ne bo javno izpostavljena, 
saj bomo podatke predstavili na podlagi skupnih odgovorov. Po izvedbi intervjujev je sledila kvalitativna 
analiza izvedenih intervjujev. 

 
Tekom projekta in zastavljene raziskave smo želeli preučiti poznavanje kriterijev za določitev kategorizacije 
pri medicinskih sestrah in preučiti kako poteka določitev kategorizacije pri medicinskih sestrah.  
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S pomočjo kvalitativne raziskave smo spoznali, kako poteka določitev kategorizacije, kje se pojavljajo težave 
ter hkrati raziskali, kateri so izzivi v prihodnosti in možnosti za nadaljevanje projekta. Pri analiziranju zbranih 
podatkov smo izvedli odprto kodiranje. Kodiranje je postopek razčlenjevanja, pregledovanja, primerjanja, 
kompenzacij in kategorizacij, ki se uporablja v okviru analize gradiva. Odprto kodiranje smo izvedli tako, da 
smo celotno transkripcijo besedila najprej razčlenili. Z razčlenjevanjem smo pridobili seznam kod, ki smo jih 
pozneje razvrstili v kategorije: digitalizacija na področju ZN, pomen Digitalizacije kot orodja za spremljanja 
kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege, zagotavljanje kakovosti v kliničnem okolju, način 
izvajanja beleženja kategorizacije, kategorizacija s programom NurseTab.  

1.2.2 Namen in cilj raziskave 
Namen raziskave je spoznati, kako poteka določitev kategorizacije pri medicinskih sestrah v Splošni 
bolnišnici Brežice, preučiti poznavanje kriterijev za določitev kategorizacije in spoznati, kje se pojavljajo 
težave pri določitvi kategorizacije.  

1.2.3 Cilji raziskave: 
• ugotoviti, kako se spremlja kakovost v kliničnem okolju z uporabo Nurse Tab, 
• raziskati,  kakšen je doprinos Nurse Tab-a za lažje opravljanje kategorizacije, 
• ugotoviti, kje imajo medicinske sestre težave pri izvajanju kategorizacije, 
• raziskati, kakšna je sledljivost pri izvajanju avtomatske kategorizacije z uporabo Nurse Tab-a. 

1.2.4 Raziskovalna vprašanja 
1. Kako se spremlja kakovost v kliničnem okolju z uporabo Nurse Tab-a? 
2. Kakšen je doprinos Nurse Tab-a za lažjo določitev kategorizacije? 
3. Kje imajo medicinske sestre težave pri izvajanju kategorizacije? 
4. Kakšna je sledljivost pri izvajanju avtomatske kategorizacije z uporabo Nurse Tab-a? 

1.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

1.3.1 Metoda in tehnika zbiranja podatkov 
Za potrebe raziskave v kliničnem okolju so bili zbrani, analizirani in sintetizirani primarni in sekundarni viri. 
Primarni viri (podatki) so bili pridobljeni s poglobljenimi intervjuji. Podatki s poglobljenimi intervjujema so 
bili pridobljeni na podlagi predhodno pripravljenih delno strukturiranih opomnikov za poglobljene intervjuje 
(za medicinske sestre …). Sekundarni viri so bili zbrani s pomočjo pregleda strokovne literature in internetnih 
baz podatkov (PubMed, Web of Science, ProQuest, EIFL Direct – podatkovne zbirke EBSCOhost – 
EBSCOHost – Medical – CINAHL in COBISS). Zbrani podatki so bili nato kvalitativno analizirali in rezultati 
podani v oblikovanem diagramu - tabeli. 

1.3.2 Opis instrumenta 
S soglasjem medicinskih sester in v okviru institucije, so bili v okviru projekta izvedeni poglobljeni intervjuji 
na podlagi v naprej pripravljenih delno strukturiranih opomnikov. Ti so bili oblikovani na podlagi pregledane 
znanstvene in strokovne domače in tuje literature ter uporabljeni za potrebe projekta NurseQual. Predloga 
delno strukturiranega opomnika za poglobljena intervjuja je bila predhodno pregledana s strani najmanj dveh 
strokovnjakov z znanji s področja raziskovanja in je bila pripravljena za izvedbo poglobljenih intervjujev. 
Intervjuvani so bili medicinske sestre iz Splošne bolnišnice Brežice, delovni mentor iz Splošne bolnišnice 
Brežice, glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Brežice in glavna medicinska sestra Špesovega doma v 
Vojniku. Intervjuvane MS so odgovarjale na ista zastavljena vprašanja glede na delno strukturiran opomnik za 
poglobljene intervjuje.  
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1.3.3 Opis vzorca 
 
Raziskavo smo izvedli v Splošni bolnišnici Brežice. Intervjuvali smo medicinske sestre, glavno medicinsko 
sestro Splošne bolnišnice Brežice in delovnega mentorja iz Splošne bolnišnice Brežice. Intervjuvane MS so 
odgovarjale na ista zastavljena vprašanja glede na delno strukturiran opomnik za poglobljena intervjuja 
(Priloga 1). Intervjuvali smo tudi glavno medicinsko sestro Špesovega doma v Vojniku. Intervjuvali smo tudi 
delovnega menotrja s podjetja. 
 

1.3.4 Obdelava podatkov 
Za namen izvedbe kvalitativne raziskave, pri katerem smo uporabili predhodno pripravljena delno 
strukturirana opomnika za poglobljene intervjuje, smo pripravili načrt izvedbe intervjujev, zato, da je 
raziskava potekala glede na predhodno pripravljen načrt. Raziskava je bila izvedena v mesecu maju 2017. 
Podatki, pridobljeni s pomočjo poglobljenega intervjuja so bili kvalitativno analizirani. Kvalitativno zbrane 
podatke smo tabelarično uredili, predstavili kodirne enote, kode, kategorije in jih kvalitativno analizirali. 

Tabela 1: Kvalitativna raziskava projekta NurseQual (SB Brežice) 

IZVAJALEC 
INTERVJUJA LOKACIJA DATUM 

TRAJANJE 
(PRIČETEK- 
KONEC) intervjuvana OSEBA 

DRUGO - 
OPOMBE 

Diana Šelekar in Maša 
Grejan  SB Brežice  12.5.2017  30 min MS 1 

 

  Diana Šelekar in 
Maša Grejan  SB Brežice   12.5.2017  30 min   MS 2 

 

 Tjaša Glavan   SB Brežice  16.5.2017  30 min  MS 3  
 Tjaša Glavan   SB Brežice   16.5.2017  30 min  MS 4  

 Tjaša Glavan   SB Brežice   16.5.2017  1 ura   MS 5  

Delovni 
mentor (ga. 
Gordana Mirt)  

 Aljaž Kozmelj, 
Karmen Lipej, Tjaša 
Glavan   SB Brežice   12.5.2017  30 min  MS 6 

 

 Aljaž Kozmelj  SB Brežice   17.5.2017  30 min   MS 7  
Vir: Projektna skupina, 2017 

1.4 REZULTATI  
 
Pri analiziranju zbranih podatkov smo izvedli odprto kodiranje. Vse zbrane transkripcije intervjujev smo 
večkrat prebrali. Kodiranje smo izvedli v več ciklih tako, da smo v besedilu iskali besedne zveze ali besede, ki 
so se večkrat ponovile. Odprto kodiranje smo izvedli tako, da smo celotno transkripcijo besedila najprej 
prebrali in nato s ponovnim branjem razčlenili.  
 
Z razčlenjevanjem smo pridobili seznam kod, ki smo jih pozneje razvrstili v kategorije: 

1. Spremljanje kakovosti izvajanja zdravstvene nege in uporaba orodij za spremljanje kazalnikov 
kakovosti bolnišnične zdravstvene nege 

2. Mnenje o vpeljavi Nurse Quala na kakovost izvedbe zdravstvene nege 
3. Uporaba programa NurseTab in zadovoljstvo z njim 
4. Izboljšave pri uvajanju avtomatske kategorizacije v NurseTab-u 
5. Seznanitev z računalniškim dokumentiranjem 
6. Mnenje o projektu Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični 

zdravstveni negi 
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7. Mnenje o digitalizaciji kategorizacije 
8. Določitev kategorizacije v tujini  
9. Pobuda za projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene 

nege 
10. Spodbuda za pristop k projektu 
11. Kriteriji za ugotavljanje kakovosti v kliničnem okolju in kateri so najpomembnejši 
12. Opis ocenjevanja kakovosti zdravstvene nege v SB Brežice 
13. Izvedba kategorizacije v kliničnem okolju 
14. Izvedba beleženja kategorizacije  
15. Težave pri določanju kategorizacije 
16. Prednosti NurseQuala v zdravstveni negi 
17. Spremembe na področju kategoriziranja v zdravstveni negi 
18. Odgovornost za pravilno določanje kategorizacije v NurseTab 
19. Podpora v kliničnem okolju pri izvajanju projekta Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov 

kakovosti 
20. Vpeljava sodelavcev v beleženje samo na tablici 
21. Prednosti in slabosti digitalizacije  
22. Določanje kategorizacije v tujini in sodelovanje z njimi 

 
Naslednja stopnja kod prvega reda je bila, da smo zapisali nadpomenke besednih zvez 1. reda. Nato smo 
oblikovali kode 2. reda ter tako želeli doseči boljšo preglednost odgovorov glede na obravnavano področje 
oziroma tematiko. Kode 2. reda so sopomenke besednih zvez kod 1. reda.  
 
 

1. Kategorija: Spremljanje kakovosti izvajanja zdravstvene nege in uporaba orodij za spremljanje 
kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege 

 
Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Lahko navedete oz. opišete na kakšen način spremljate 
kakovost izvajanja zdravstvene nege (na oddelku / v bolnišnici)? Katera orodja uporabljate za spremljanje 
kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege? 

Tabela 2: Spremljanje kakovosti izvajanja zdravstvene nege in uporaba orodij za spremljanje kazalnikov 
kakovosti bolnišnične zdravstvene nege 

Koda 1. reda Koda 2. reda 

Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / SPREMLJANJE 
KAKOVOSTI 
ZDRAVSTVENE 
NEGE 

MS2,MS3 To je delo DMS. 

MS4 Delo se je izboljšalo, zaradi večjega nadzora dela in 
kakovosti. Z označevanjem, predajo službe, 
označevanje ure, inicialke, označevanje zdravil, 
označevanje bolečine 

MS5 Beleženje padcev pri pacientih, spremljanje higiene 
rok, beleženje dekubitusov. Orodja so dokumentacija 
in obrazci 

MS6, MS7 Uporaba obrazcev, kot so RZP, obrazci za obračanje 
pacienta, ocena stopnje tveganja za nastanek 
dekubitusa ter večkratna predavanja o razkuževanju 
rok. 
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Vir: Projektna skupina, 2017 

2. Kategorija: Mnenje o vpeljavi Nurse Quala na kakovost izvedbe zdravstvene nege 

Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Kako se Vam osebno zdi bo vplivala vpeljava Nurse 
Quala na kakovost izvedbe zdravstvene nege? 
 

Tabela 3: Mnenje o vpeljavi Nurse Quala na kakovost izvedbe zdravstvene nege 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / VPELJAVA 
NURSEQUALA 
NA KAKOVOST 
IZVEDBE 
ZDRAVSTVENE 
NEGE 

MS2 Aparat ne more nadomestiti MS, nekakšna kakovost 
se bo povečala 

MS3 Pozitivno. Zadeve ne poznam dobro. Tisto tablico 
sem videla kako izgleda in to je to. 

MS4 Na kakovost bo vplivalo, vplivalo bo tudi na delo, 
saj je po mojem mnenju dobro, da se lahko vsak 
poseg označi. 

MS5 Bo vplivalo, ker se bo vse beležilo. Premalo kadra, 
dobra lastnost je pa samostojno kategoriziranje. 

MS6, 
MS7 

Premalo kadra, da bi se ukvarjali še s tem. Že za 
samo nego je kadra premalo.   

Vir: Projektna skupina, 2017 

3. Kategorija: Uporaba programa NurseTab in zadovoljstvo z njim  
 
Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Koliko časa uporabljate program Nurse Tab? Kako ste 
zadovoljni s celotno uporabo programa pri Nurse tab? (vnosi, pregled, zahtevnost, prijavnost programa?) 
 
Tabela 4: Uporaba programa NurseTab in zadovoljstvo z njim 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / UPORABA 
NurseTab-a V 
KLINIČNEM 
OKOLJU IN 
ZADOVOLJSTVO 
MEDICINSKIH 
SESTER Z NJIM 

MS2 Ga ne uporabljamo. Zamišljeno je bilo zelo vredu 
vendar nemogoče. Med vnašanjem v sobi so 
pacienti opazovali vnašanje podatkov, namesto da 
bi jim pomagala. Neprijetno tako za pacienta kot za 
nas 

MS3 Ko je prišla prva skupina študentov sem se srečala s 
tem, nisem se poglabljala.  

MS4, 
MS5 

Z uporabo smo začeli lani, uporabljali smo ga samo 
takrat ko so bili pri nas študentje lanskega projekta. 

MS6 Program NurseTab nismo uporabljale medicinske 
sestre, temveč študentje. Program je še pomanjkljiv, 
drugače pa v redu. 

MS7 Program zaenkrat nič ne uporabljamo. 
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Vir: Projektna skupina, 2017 

4. Kategorija: Izboljšave pri uvajanju avtomatske kategorizacije v NurseTab-u 
 
Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Kaj bi si želeli izboljšati pri uvajanju avtomatske 
kategorizacije v NurseTab program? 

 
Tabela 5: Izboljšave pri uvajanju avtomatske kategorizacije v NurseTab-u 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / IZBOLJŠAVE V 
NURSETABU PRI 
UVEDBI 
AVTOMATSKE 
KATEGORIZACIJE 

MS2, 
MS3 

Ne poznam. 

MS4, 
MS5 

Ne moremo veliko povedati, ker tega do sedaj še 
nismo uporabljale. 

MS6 Ne vem kaj bi lahko izboljšali pri uvajanju 
avtomatske kategorizacije NurseTab. 

MS7 Srednje medicinske sestre nimamo dela s 
kategorizacijo, to delajo diplomirane medicinske 
sestre. 

Vir: Projektna skupina, 2017 

 
5. Kategorija: Seznanitev z računalniškim dokumentiranjem  

 
Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Kdo Vas je seznanil z računalniškim dokumentiranjem v 
program NurseTab? 
 
Tabela 6: Seznanitev z računalniškim dokumentiranjem 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / Seznanitev z 
dokumentiranjem v 
NurseTab-u 

MS2 Malo sem se pogovarjala in sodelovala s študenti. 
Lepo je vendar premalo kadra. 

MS3 Študenti, ki so bili takrat tu. 
MS4 Študentje in Gordana. 
MS5 Študentje zdravstvene nege, mentorica Barbara 

Rodica, bivša glavna sestra. 
MS6 Z vnašanjem v NurseTab so nas seznanili študentje 

FZV NM. 
MS7 Zaenkrat nas ni nihče seznanil z računalniškim 

dokumentiranjem. 
Vir: Projektna skupina, 2017 

 
6. Kategorija: Mnenje o projektu Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti v 

bolnišnični zdravstveni negi  
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Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Kakšno imate mnenje o projekt Digitalizacija kot orodje 
spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični zdravstveni negi, katerega izvajamo?, kaj pričakujete, kaj 
veste, ali ste že sodelovali v tem projektu, katere prednosti in slabosti pričakujete v programu Nurse Qual? 
 
Tabela 7: Mnenje o projektu Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični 
zdravstveni negi 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / MNENJE O 
PROJEKTU 

DIGITALIZACIJA 
KOT ORODJE 

SPREMLJANJA 
KAZALNIKOV 
KAKOVOSTI V 
BOLNIŠNIČNI 

ZDRAVSTVENI NEGI 

MS2 Vse je lepo zamišljeno. Če bi se izvajalo bi bilo 
super. Sestre več naredimo kot dokumentiramo. 
Primanjkuje nam časa. 

MS3 Ne vem. 
MS4 V prejšnjem projektu bolj malo vključena, prednost 

bi bila natančnost spremljanja, za slabosti pa še ne 
vedo.  

MS5 Zamišljeno je dobro, praksa bo pokazala kaj je še 
potrebno. Prednosti bi bile točnost beleženja, manj 
administrativnega dela, samodejna kategorizacija. 
Slabost so pa težave preden se bodo vse naučile. 

MS6 Od projekta pričakujem, da se bo program izboljšal, 
izpopolnil. Vendar menim, da je premalo kadra. 

MS7 Ideja o projektu se mi zdi v redu, vendar, če bi imeli 
več zaposlenih, bi potekalo to tako kot mora.   

Vir: Projektna skupina, 2017 

Iz tabele 7 je razvidno, da medicinske sestre projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov 
kakovosti v bolnišnični zdravstveni negi, ki se izvaja v projektu Po kreativni poti do znanja razumejo kot 
priložnost za izboljšanje in dopolnitev v smislu prihranka časa, saj opozarjajo na premajhno število zaposlenih 
in posledične težave pri kakovostnem izvajanju zdravstvene nege. V tekstu so kodirne enote, na osnovi katerih 
smo oblikovali kategorijo: mnenje o projektu Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti v 
bolnišnični zdravstveni negi, označene krepko. Razvidno je, da medicinske sestre menijo, da je program 
kategorizacije dobro zamišljen (MS2. MS4, MS5, MS6), saj bi takšna kategorizacija omogočala natančnost, 
manj administrativnega dela. Samodejna kategorizacija, je priložnost, da se izboljša kakovost dela hkrati ta 
prikaže realno aktivnost porabe časa (MS2) in število aktivnosti medicinske sestre. 
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7. Kategorija: Mnenje o digitalizaciji kategorizacije  
 
Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Kaj menite, da se bo izboljšalo pri digitalizaciji 
kategorizacije, ko bo uvedena sprememba oz nadgradnja sistema elektronskega beleženja aktivnosti 
zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru 
odstopov? 
 
Tabela 8: Mnenje o digitalizaciji kategorizacije 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1 / MNENJE O 
AVTOMATSKI 
KATEGORIZACIJI 

MS2 Več kadra da bi lahko dokazovale koliko je dela. Ne 
le zdravila in nega. 

MS3 Mogoče bi bilo časovno hitreje. 
MS4 Bomo videli ko bomo s tem delali. 
MS5 Kategorizacija bo boljša, uvedba opozorilnih 

znakov nebi bila slaba. 
MS6 Kot srednja medicinska sestra me vem veliko o 

kategorizaciji, saj to dela diplomirana medicinska 
sestra. Mislim, da bi se izboljšalo to, da ne bi 
porabile toliko časa za kategoriziranje pacientov. 

MS7 Prej nisem sodelovala pri tem projektu, tako, da je 
težko reči kaj se bo izboljšalo. Bo pa v redu to, da 
bodo vse stvari zabeležene, saj bo lažje »dokazati« 
svojcem, da je bila neka stvar narejena. Torej lahko 
rečemo, da bo to nek dokaz za opravljeno delo.   

Vir: Projektna skupina, 2017 

8. Kategorija: Določitev kategorizacije v tujini   

Oblikovali smo kategorijo, ki se nanaša na vprašanje: Znate povedati, kako poteka določitev kategorizacije 
zdravstvene nege v tujini in ali mogoče sodelujete s kom iz tujine? Če da s kom? 

Tabela 9:  Določitev kategorizacije v tujini 

Koda 1. reda Koda 2. reda 
Intervjuvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

MS MS1  DOLOČANJE 
KATEGORIZACIJE V 
TUJINI 

MS2, 
MS3, 
MS4, 
MS5 
MS6, 
MS7 

Ne vem nič o kategorizaciji v tujini, saj z nobenim 
ne sodelujemo.   

Vir: Projektna skupina, 2017 

Izvedli in analizirali smo še nekaj kategorij, ki so v arhivu projektne mape. 
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1.5 RAZPRAVA IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
S pomočjo kvalitativne analize dobimo poglobljen “vpogled v raziskovalni problem”, ki se nanaša na področje 
kategorizacije. S pomočjo kategorije Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični 
zdravstveni negi, ugotovimo, da medicinske sestre menijo, da je program kategorizacije, ki ga razvijamo s tem 
projektom dobro zamišljen, čeprav se ta še ne izvaja v praksi v proučevanem okolju. Takšna nadgrajena 
kategorizacija, ki smo jo testirali v kliničnem okolju, bi po njihovem mnenju omogočala večjo natančnost pri 
delu, manj administrativnega dela. Samodejna kategorizacija, je po mnenju medicinskih sester torej priložnost, 
da se izboljša kakovost dela hkrati ter prikaže realno aktivnost porabe časa in število izvedenih aktivnosti 
medicinske sestre. Pomembna so prednosti, ki so prepoznane. Ključne prednosti so tudi po našem mnenju, da 
se bo z uporabo nadgrajenega programa točno videlo, kdaj je bilo pri določenem pacientu izvedeno. Slabosti 
na katere je bilo opozorjeno pa so, da bi potrebovali hitre programe in več NurseTab-ov. Hkrati v raziskavi 
ugotovimo, da medicinske sestre v preučevanem kliničnem okolju ne poznajo oziroma niso seznanjene z 
izkušnjami, kako poteka kategorizacija v tujini.  
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1.5.1 Vprašanja – opomnik za polstrukturirane intervjuje 
 
Spoštovani, 

Smo študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Fakultete 
za poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto.  V sodelovanju s podjetjem Eurotronik d.o.o. izvajamo 
projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege.  Projekt se 
izvaja v okviru razpisa po kreativni poti do znanja 16/17 (215. javni razpis). Cilj projekta je nadgradnja 
sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov 
kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov. V okviru projekta bomo izvedli kvalitativno raziskavo. 
Intervju bo potekal z snemanjem in ga bomo uporabili samo za namen raziskave. Posnetke bomo shranili in ne 
bodo dostopni javnosti. Vaša identiteta ne bo javno izpostavljena, saj bomo podatke predstavili na podlagi 
skupnih odgovorov. Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo za čimbolj izčrpne 
odgovore. 

 
 
Vprašanja za delovno mentorico iz kliničnega okolja: 
 

1. Kako je prišlo do ideje oz. od kod pobuda za projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov 
kakovosti bolnišnične zdravstvene nege? 

2. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za pristop k projektu?  
3. Kateri so kriteriji SB Brežice na kirurškem oddelku za ugotavljanje kakovosti v kliničnem okolju ter 

kateri se vam osebno zdijo najpomembnejši? Kateri od kriterijev predstavlja težave za uporabo v 
praksi? Prosim opišite. 

4. Lahko navedete ali opišete na kakšen način ocenjujete kakovost zdravstvene nege na kirurškem 
oddelku v Splošni bolnišnici Brežice? Katera orodja uporabljate za spremljanje kazalnikov kakovosti 
bolnišnične zdravstvene nege? 

5. Kako Vi izvedete kategorizacijo v kliničnem okolju? 
6. Na kakšen način izvajate beleženje kategorizacije (sproti, med delom, po končanem delu…) ? 
7. Kje se pojavljajo težave pri določanju kategorizacije? 
8. Kakšne prednosti bi prinesla uvedba Nurse Quala v zdravstveni negi? 

9. Kakšne spremembe so po Vašem mnenju potrebne na področju kategorizacije v zdravstveni negi? 
10. Kdo je odgovoren za določitev pravilne kategorizacije v program NurseTab? 
11. Kdo Vas pri izvajanju projekta Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti, podpira v 

kliničnem okolju? 
12. Kako boste vpeljali svoje sodelavke oziroma sodelavce v to, da bo beleženje v bistvu samo na tablici? 
13. Kje vidite prednosti oziroma slabosti digitalizacije? 
14. Kako odpravljate napake, ki se pojavljajo pri kategorizaciji v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici 

Brežice na kirurškem oddelku? 
15. Znate povedati, kako poteka določitev kategorizacije zdravstvene nege v tujini in ali mogoče 

sodelujete s kom iz tujine? Če da s kom? 
16. Bi še k tej temi, kaj dodali? 
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Vprašanja za delovnega mentorja iz kliničnega okolja 
 

1. Na kaj vse ste pozorni pri pripravi programa Nurse Qual?  
2. Katere kriterije ste morali upoštevati pri pripravi programa Nurse Qual? 
3. S katerimi težavami se srečujete pri sestavljanju programa Nurse Qual?         
4. Katere izboljšave pričakujete v programu oziroma v področju kategorizacije (lajšanje dela ms, 

zmanjšanje obremenjenosti ms…) ? 
5. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili, da boste pristopili k projektu Digitalizacija, kot ogrodje 

spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični zdravstveni negi 
6. Od kod izvira ideja Nurse Qual? 
7. Kje v slovenskem prostoru so po vašem mnenju potrebne spremembe na področju zagotavljanja 

kakovosti? (enotno delo s programom NurseTab…) ? 
8. Ali je po vašem mnenju potrebno uvesti podiplomsko ali druge vrste izobraževanje na področju 

digitalizacije (kot npr. program Nurse Qual) za medicinske sestre? 
 

 
Vprašanja za medicinske sestre iz kliničnega okolja: 
 

1. Lahko navedete oz. opišete na kakšen način spremljate kakovost izvajanja zdravstvene nege (na 
oddelku / v bolnišnici)? Katera orodja uporabljate za spremljanje kazalnikov kakovosti bolnišnične 
zdravstvene nege? 

2. Kako se Vam osebno zdi bo vplivala vpeljava Nurse Quala na kakovost izvedbe zdravstvene nege? 
3. Koliko časa uporabljate program Nurse Tab? Kako ste zadovoljni s celotno uporabo programa pri 

Nurse tab? (vnosi, pregled, zahtevnost, prijavnost programa?) 
4. Kaj bi si želeli izboljšati pri uvajanju avtomatske kategorizacije v NurseTab program? 
5. Kdo Vas je seznanil z računalniškim dokumentiranje v program NurseTab? 
6. Kakšno imate mnenje o projekt Digitalizacija kot ogrodje spremljanja kazalnikov kakovosti v 

bolnišnični zdravstveni negi, katerega izvajamo? Kaj pričakujete, kaj veste, ali ste že sodelovali v tem 
projektu, katere prednosti in slabosti pročakujete v programu Nurse Qual? 

7. Kaj menite, da se bo izboljšalo pri digitalizaciji kategorizacije, ko bo uvedena sprememba oz 
nadgradnja sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem 
kazalnikov kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov? 

8. Znate povedati, kako poteka določitev kategorizacije zdravstvene nege v tujini in ali mogoče 
sodelujete s kom iz tujine? Če da s kom? 

 
 
V nadaljevanju prilagamo intervjuje, ki so bili opravljeni v različnih kliničnih okoljih. 
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1.5.1.1 Intervju 1 
 

Spoštovani, 

Smo študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Fakultete 
za poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto.  V sodelovanju s podjetjem Eurotronik d.o.o. izvajamo 
projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege.  Projekt se 
izvaja v okviru razpisa po kreativni poti do znanja 16/17 (215. javni razpis). Cilj projekta je nadgradnja 
sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov 
kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov. V okviru projekta bomo izvedli kvalitativno raziskavo. 
Intervju bo potekal z snemanjem in ga bomo uporabili samo za namen raziskave. Posnetke bomo shranili in ne 
bodo dostopni javnosti. Vaša identiteta ne bo javno izpostavljena, saj bomo podatke predstavili na podlagi 
skupnih odgovorov. Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo za čimbolj izčrpne 
odgovore. 

1. Kako je prišlo do ideje oz. od kod pobuda za projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja 
kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege? 
    
»V bistvu je na to idejo, prišel bivši pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, g. Robert Sotlar, 
v kombinaciji s podjetjem Eurotronik. » 
 

2. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za pristop k projektu?  
 
»Misel na to, da bi bilo enkrat manj papirologije«.  
 

3. Kateri so kriteriji SB Brežice na kirurškem oddelku za ugotavljanje kakovosti v kliničnem okolju 
ter kateri se vam osebno zdijo najpomembnejši? Kateri od kriterijev predstavlja težave za uporabo 
v praksi? Prosim opišite. 

 
»Ja, to je pa kar kompleksno vprašanje. Kriteriji- prvi je izid zdravljenja, na kar posledično vpliva tudi 
zdravstvena nega, potem zadovoljstvo pacientov, hkrati pa potegne za sabo to en vlak stvari, ki pač morajo 
biti dobre, da lahko stvar dokazujemo in izvedemo. Mi na osnovi števila kadra, pa vsega kar ga imamo, je pač 
zadovoljstvo in čimprejšnja rehabilitacija, da privedemo pacienta do tega stanja, da vsaj približamo temu, kar 
je bilo pred sprejemom.  
 
Ti kriteriji bi potem morali biti jasno določeni. Pri kategorizaciji smo izhajali iz modela Virginije Henderson, 
se pravi, da je vse zasnovano po štirinajstih življenjskih aktivnostih, ki naj bi se okoli pacienta dogajale. Zdaj, 
kategorizacija je na področju celotne Slovenije enaka, tako, da te merila in kriterije so določili na nivoju 
države. Vendar pa zaenkrat kategorizacija še ni merilo pri zaposlovanju kadra v zdravstveni negi. To zdaj še 
delajo na tem.  
 
Potem enkrat v prihodnosti bo? Ja, samo zdravstveno osebje, kar se tiče zdravstvene nege si zelo prizadeva za 
to, da bi bilo to čimprej. Zato ker je to edino merodajni pripomoček, ki lahko opraviči to, kar mi delamo.  
 
Zdaj pa kateri kriteriji so nam bolj pomemebni, od osebne higiene, gibanje, zagotavljanje varnosti, itd, so nam 
vsi pomembni. Ampak pomembno je, ali smo mi to sposobni izvesti. To pa mislim, da je problem v vseh 
bolnišnicah v Sloveniji, ker pač glede na kategorijo je premalo zaposlenih.  
 
In če se mi odločimo da moramo pacienta obračati na dve uri, to pomeni, da mu moramo tudi piti dati, na 15 
minut do pol ure, da ga moramo tudi dvigniti, da se prediha, mislim, da potegne tukaj res veliko stvari. 
Mislim, da če bo enkrat ta kategorizacija šla naprej, bo to velik napredek. Pa če, ko boste vi (ne kot vi 
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študentje, ampak novozaposleni), to znali, še toliko bolje. Da veš kaj je bistvo zdravstvene nege pri pacientu. 
To se pa potem glede na posamezno specializacijo potem prilagaja. » 
 
 
4. Lahko navedete ali opišete na kakšen način ocenjujete kakovost zdravstvene nege na kirurškem 

oddelku v Splošni bolnišnici Brežice? Katera orodja uporabljate za spremljanje kazalnikov 
kakovosti bolnišnične zdravstvene nege? 
 

»Mi v bistvu uporabljamo kazalnike, pač spremljamo jih, predvsem so to razjede zaradi pritiska, padci, 
bolnišnične okužbe, pa higiena rok. To so nam zaenkrat osnovni kazalniki, po katerih se orientiramo, ki 
jih analiziramo, sicer ukrepi so potem večkrat malo manjši«.  

5. Kako Vi izvedete kategorizacijo v kliničnem okolju? 
 
»Mi jo izvajamo vsaki dan med 13 uro pa 15 uro popoldne. Izvedemo jo na podlagi dokumentacije, ki se 
beleži dnevno, za vsakega pacienta posebaj glede na izvedene aktivnosti.« 
 

6. Na kakšen način izvajate beleženje kategorizacije (sproti, med delom, po končanem delu…) ? 
 

»Običajno je to, po končanem delu v dopoldanski izmeni. Zdaj, kategorizacija se šteje, da smo kategorizal 
pacienta enkrat na dan po vsaki izmeni. Vsaka zabeleži, ali potrebuje popolno pomoč ali delno pomoč , ker to 
je pomemben podatek , potem pa se samo na podlagi izvedenih aktivnosti. To dela pri nas diplomirana 
medicinska sestra , ki pa seveda mora poznati kriterije kategorizacije za vsako posamezno kategorijo. » 

 
7. Kje se pojavljajo težave pri določanju kategorizacije?  

 
»V razumevanju meril, ki jih kategorizacija zahteva.«  
 

8. Kakšne prednosti bi prinesla uvedba Nurse Quala v zdravstveni negi? 

»V bistvu zelo veliko, zato ker tukaj ne bi šlo za napake pri razumevanju vsake posamezne diplomirane 
medicinske sestre, ker bi računalniško bila kategorizacija enotna  za vse paciente in za vse medicinske 
sestre. »  

9. Kakšne spremembe so po Vašem mnenju potrebne na področju kategorizacije v zdravstveni negi? 
 
»Edukacija. Samo to. » 
 
Ali bi bilo potem priporočljivo, da dodamo kakšno dodatno izobraževanje (kakšno podiplomsko 
izobraževanje)? »No, nevem, če je ravno podiplomsko izobraževanje potrebno, mislim pa da je v sklopu 
Visoke zdravstvene šole pa to obvezno. Podiplomsko pomeni, da si ti specializiral iz tega področja , to 
mislim, da ni potrebno, ker mora to vsaka diplomirana medicinska sestra delat. In ko ona pride delat, se 
pričakuje, da ona to zna.«  

 
10. Kdo je odgovoren za določitev pravilne kategorizacije v program NurseTab? 

 

»Jaz, če sem ga jaz oblikovala. V bistvu bi ga morali vi, kot študentje, ampak ker niste imeli znanja, niste 
se mogli v to toliko poglabljati, kolikor sem se jaz.«  
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11. Kdo Vas pri izvajanju projekta Digitalizacija kot ogrodje spremljanja kazalnikov kakovosti, 
podpira v kliničnem okolju? 

»V bistvu, samo pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, zato ker drugi sploh še ne poznajo 
tega projekta tako dobro kot me in še ena sodelavka. Ni še tako uveljavljena storitev , da bi lahko človek 
rekel, da je dobro, da imamo. Bo pa verjetno, tudi s strani akreditacijskih hiš, ki zahtevajo poglobljene 
temperaturne tablice , da bo šlo enkrat tudi v elektronski temperaturni list, takrat pa bo to zelo dobro, če 
bo povezano. Bo več kot pol narejenega.«  

12. Kako boste vpeljali svoje sodelavke oziroma sodelavce v to, da bo beleženje v bistvu samo na 
tablici? 

»Vsak prehod zahteva dvojno dokumentiranje, se pravi, v elektronski in pisni obliki, in ko bomo enkrat 
videli, da elektronska dokumentacija je zaživela , da jo razumemo, da ni možnosti, da bi se sistem sesul, 
se bi lahko uporabljala sama, do takrat pa bo potrebno veliko dela, tako s spoznavanjem programa kot 
tudi s tem, da se spremeni miselnost in se premakne na elektronsko dokumentiranje.«  

13. Kje vidite prednosti oziroma slabosti digitalizacije? 

»Prednosti so to, ker se bo točno videlo, kdaj je bilo pri določenem pacientu kaj izvedeno.  Dogaja se da 
kdaj kdo reče, da je bilo narejeno, ampak v bistvo ni bilo narejeno, in tukaj se bo na podlagi te tablice, 
ko se bo človek moral registrirati preden bo pristopil k pacientu, bo to razvidno, kdaj in kaj je bilo pri 
njem narejeno.  

Slabosti so pa to, da mi bi to potrebovali hitre programe, vsaka bi potrebovala svojo tablico , ne, da se 
prepiramo med sabo, kdaj bo katera jo uporabljala , ker vemo, da je medicinskih sester po profilih več v 
bolniški sobi in več nas opravlja različno delo. Kaj pa v tem primeru, ne? Tako, da tukaj bo po mojem 
mnenju še veliko popravkov, ko bo tablica oziroma ta program v teku in takrat bomo videli slabosti. » 

14. Kako odpravljate napake, ki se pojavljajo pri kategorizaciji v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici 
Brežice na kirurškem oddelku? 

»Mi imamo notranje nadzore nekajkrat na leto in na podlagi teh nadzorov nas komisija opozori, kaj bi po 
izbranih dokumentacijah lahko bilo narejeno ali pa je preveč narejenega . Se pravi, tukaj gre spet za 
prenos znanja na zaposlene, to je edino. Smiselno je, da se striktno vse beleži kaj se izvaja, kar se pa tudi 
velikokrat spusti.« 

15. Znate povedati, kako poteka določitev kategorizacije zdravstvene nege v tujini in ali mogoče 
sodelujete s kom iz tujine? Če da s kom? 

»Ne, ne poznam niti kako je, niti kdo to dela. » 

 

16. Bi še k tej temi, kaj dodali? »Ne, samo to, da če bo realno izpadlo, tako, kot naj bi. » 
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1.5.1.2 Intervju 2 
 

Spoštovani, 

Smo študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Fakultete 
za poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto.  V sodelovanju s podjetjem Eurotronik d.o.o. izvajamo 
projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege.  Projekt se 
izvaja v okviru razpisa po kreativni poti do znanja 16/17 (215. javni razpis). Cilj projekta je nadgradnja 
sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov 
kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov. V okviru projekta bomo izvedli kvalitativno raziskavo. 
Intervju bo potekal z snemanjem in ga bomo uporabili samo za namen raziskave. Posnetke bomo shranili in ne 
bodo dostopni javnosti. Vaša identiteta ne bo javno izpostavljena, saj bomo podatke predstavili na podlagi 
skupnih odgovorov. Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo za čimbolj izčrpne 
odgovore. 

 
1. Lahko navedete oz. opišete na kakšen način spremljate kakovost izvajanja zdravstvene nege (na 

oddelku / v bolnišnici)? Katera orodja uporabljate za spremljanje kazalnikov kakovosti 
bolnišnične zdravstvene nege? 

»Za spremljanje kakovosti izvajanja zdravstvene nege uporabljamo obrazce, s katerimi spremljamo RZP. 
V te obrazce pišemo vse v zvezi dekubitusom ter obračanjem pacienta. Večkrat imamo tudi predavanja na 
temo razkuževanja rok. » 

2. Kako se Vam osebno zdi bo vplivala vpeljava Nurse Quala na kakovost izvedbe zdravstvene nege? 
 
»Po mojem mnenju bo ta projekt uspešen. Za elektronsko vnašanje pa bi bilo potrebno na oddelku več 
kadra.« 
 

3. Koliko časa uporabljate program Nurse Tab? Kako ste zadovoljni s celotno uporabo programa pri 
Nurse tab? (vnosi, pregled, zahtevnost, prijavnost programa?) 
 
»Nismo ga še uporabljali, so ga samo študenti. Kolikor sem jaz videla program še ni ustrezen, je 
pomanjkljiv, načeloma se mi pa zdi vredu. » 
 

4. Kaj bi si želeli izboljšati pri uvajanju avtomatske kategorizacije v NurseTab program? 
 
»Ne vem.« 
 

5. Kdo Vas je seznanil z računalniškim dokumentiranje v program NurseTab? 
 
»Študentje FZV NM.« 
 

6. Kakšno imate mnenje o projekt Digitalizacija kot ogrodje spremljanja kazalnikov kakovosti v 
bolnišnični zdravstveni negi, katerega izvajamo?, kaj pričakujete, kaj veste, ali ste že sodelovali v 
tem projektu, katere prednosti in slabosti pričakujete v programu Nurse Qual? 
 
»Bomo videli, ko se bo začelo, zdaj je težko reči, saj ne uporabljamo tega. 
Pričakujem pa, da se bo program izboljšal, izpopolnil. Kot slabost vidim to, da bo/je premalo kadra.«  
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7. Kaj menite, da se bo izboljšalo pri digitalizaciji kategorizacije, ko bo uvedena sprememba oziroma 
nadgradnja sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim 
vrednotenjem kazalnikov kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov?  
 
»Glede kategorizacije ne vem veliko, saj to dela diplomirana medicinska sestra. Ker bo kategorizacija že 
avtomatska, ne bodo rabile vsak dan posebej kategorizirati, torej mislim, da bi se predvsem to izboljšalo. 
» 
 

8. Znate povedati, kako poteka določitev kategorizacije zdravstvene nege v tujini in ali mogoče 
sodelujete s kom iz tujine? Če da s kom? 

»Ne vem. Ne sodelujemo, vsaj da bi jaz vedela. » 
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1.5.1.3 Intervju 3 
 

Spoštovani, 

Smo študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Fakultete 
za poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto.  V sodelovanju s podjetjem Eurotronik d.o.o. izvajamo 
projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege.  Projekt se 
izvaja v okviru razpisa po kreativni poti do znanja 16/17 (215. javni razpis). Cilj projekta je nadgradnja 
sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov 
kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov. V okviru projekta bomo izvedli kvalitativno raziskavo. 
Intervju bo potekal z snemanjem in ga bomo uporabili samo za namen raziskave. Posnetke bomo shranili in ne 
bodo dostopni javnosti. Vaša identiteta ne bo javno izpostavljena, saj bomo podatke predstavili na podlagi 
skupnih odgovorov. Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo za čimbolj izčrpne 
odgovore. 

1. Kako je prišlo do ideje oz. od kod pobuda za projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja 
kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege? 
 
»Pobudnik oziroma idejni vodja za elektronsko beleženje je bil g. Robert Sotler. »« 
 

2. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za pristop k projektu?  
 
»NurseTab je predstopnja elektronskega temperaturnega lista in elektronskega beleženja zdravstvene 
nege. V bodoče je cilj bolnišnice slediti projektu E-zdravje in ta projekt je sigurno uvod v to. » 
 

3. Kateri so kriteriji SB Brežice na kirurškem oddelku za ugotavljanje kakovosti v kliničnem okolju 
ter kateri se vam osebno zdijo najpomembnejši? Kateri od kriterijev predstavlja težave za uporabo 
v praksi? Prosim opišite. 
 
»Kriteriji kakovosti v SB Brežice so preprečevanje padcev pacientov, RZP, MRSA. Vsi so enako 
pomembni. Težavo predstavljajo padci, saj je ta kriterij povezan s številom kadra, ki je okrnjen. » 
 

4. Lahko navedete ali opišete na kakšen način ocenjujete kakovost zdravstvene nege na kirurškem 
oddelku v Splošni bolnišnici Brežice? Katera orodja uporabljate za spremljanje kazalnikov 
kakovosti bolnišnične zdravstvene nege? 
 
»Ocenjujem, da je kakovost zdravstvene nege na visokem nivoju, kar dokazujemo z individualnim 
procesom zdravstvene nege za vsakega pacienta, ter spremljanjem kazalnikov kakovosti zdravstvene 
nege.« 
 
 

5. Kako Vi izvedete kategorizacijo v kliničnem okolju? 
 
»Izvaja se vsak dan, za vsakega pacienta na podlagi kriterijev, ki so določeni. » 
 

6. Na kakšen način izvajate beleženje kategorizacije (sproti, med delom, po končanem delu…) ? 
 
»Vsak dan do 13. ure, torej sproti. » 
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7. Kje se pojavljajo težave pri določanju kategorizacije? 
 
»Za določanje kategorizacije so določeni splošni kriteriji. Nekih drugih težav ne opažamo, razen pri 
nenadnih spremembah zdravstvenega stanja pacienta. » 
 

8. Kakšne prednosti bi prinesla uvedba Nurse Quala v zdravstveni negi? 

»Ena od prednosti je to, da računalnik sam izbere potrebne kriterije, da  sam preračuna kategorizacijo 
ter manj napak. » 

9. Kakšne spremembe so po Vašem mnenju potrebne na področju kategorizacije v zdravstveni negi? 
 
»Posodobitev priročnika storitev zdravstvene nege, ki je v pripravi ter določitev normativov in 
standardov za izračun kadra. » 
 

10. Kdo je odgovoren za določitev pravilne kategorizacije v program NurseTab? 
 
»Odgovorna oddelčna diplomirana medicinska sestra. » 
 

11. Kdo Vas pri izvajanju projekta Digitalizacija kot ogrodje spremljanja kazalnikov kakovosti, 
podpira v kliničnem okolju? 

»Ta projekt ima timsko podporo kirurškega oddelka ter vodstva.« 

12. Kako boste vpeljali svoje sodelavke oziroma sodelavce v to, da bo beleženje v bistvu samo na 
tablici? 

»Najprej treba vplivat na miselnost zaposlenih, da gredo korak naprej k e-beleženju. » 

13. Kje vidite prednosti oziroma slabosti digitalizacije? 

»Prednosti: hitrejše in natančnejše dokumentiranje, manj napak, možnost sistema, da te opozarja na 
aktivnost,… 

Slabosti: dražja varianta, drugačen sistem dela na katerega je treba zaposlene navaditi.« 

14. Kako odpravljate napake, ki se pojavljajo pri kategorizaciji v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici 
Brežice na kirurškem oddelku? 

»Napake naj se ne bi dogajale. Imamo komisijo za nadzor kategorizacije zdravstvene nege, ki obdobno 
pregleda in kontrolira izvajanje. » 

15. Znate povedati, kako poteka določitev kategorizacije zdravstvene nege v tujini in ali mogoče 
sodelujete s kom iz tujine? Če da s kom? 

»Teh izkušenj nimam. » 

16. Bi še k tej temi, kaj dodali? / 
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1.5.1.4 Intervju 4 
 

Spoštovani, 

Smo študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Fakultete 
za poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto.  V sodelovanju s podjetjem Eurotronik d.o.o. izvajamo 
projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege.  Projekt se 
izvaja v okviru razpisa po kreativni poti do znanja 16/17 (215. javni razpis). Cilj projekta je nadgradnja 
sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov 
kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov. V okviru projekta bomo izvedli kvalitativno raziskavo. 
Intervju bo potekal z snemanjem in ga bomo uporabili samo za namen raziskave. Posnetke bomo shranili in ne 
bodo dostopni javnosti. Vaša identiteta ne bo javno izpostavljena, saj bomo podatke predstavili na podlagi 
skupnih odgovorov. Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo za čimbolj izčrpne 
odgovore. 

1. Lahko navedete oz. opišete na kakšen način spremljate kakovost izvajanja zdravstvene nege? 
Katera orodja orodja uporabljate za spremljanje kazalnikov kakovosti zdravstvene nege? 

“Jaz dobivam dnevno maile, za storitve, ki niso bile opravljene. Tisti stanovalci, ki so bili odsotni jih 
odštejemo oz. tisti dan ne beležimo v tablice storitve, ki smo jih pri njih opravljali. Ti pa, ki so pri nas v domu, 
jim pa redno beležimo opravljeno delo. Mi imamo razvrščene oskrbe, ena, dva in tri. V oskrbi ena, so osnovna 
opravila, ki so navedena na tablici. V oskrbi dve je razširjena oskrba (menjava pleničke, prestiljanje, ustna 
nega). V oskrbi tri, pa je potrebna popolna pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih. V primeru, da pri pacientu 
ni bilo zabeleženih osnovnih stvari, kot so kosilo, zajtrk, večerja, dobim obvestilo zakaj ni bila storitev pri 
pacientu opravljena in sama preverim kje se je bolnik nahajal, da storitev ni bila opravljena ( npr. bivanje v 
bolnici, pregledi). Preverjam prisotnost zaposlenih, pri stanovalcih, saj se v sistem vsak prijavi s svojo kodo in 
se tako točno ve kdo je bil pri pacientu ter katero storitev je pri njem opravil.« 

2. Kako se vam osebno zdi, da vpliva vpeljava tablice v kakovost izvedbe zdravstvene nege? 

“Zdi se mi vredu, je boljši pregled, boljše je računalniško spremljanje in tako lahko lažje preverim zabeležene 
in opravljene aktivnosti pri posameznem pacientu.” 

3. Se vam zdi, da je starejša populacij zadovoljna z uvedbo tablic ali menite da bi bila boljša papirnata 
dokumentacija? 

“Mislim, da so določeni, ki so težje sprejeli uvedbo tablic, ampak so se naučili kako tablica deluje in sedaj 
delo lažje poteka. Na začetku, ko smo uvedli tablice je bil problem, sedaj pa tablica ne povzroča večjih težav. 
» 

4. Kdo je zaposlene seznanil z uporabo tablice, ste imeli kakšen seminar v zvezi z uvedbo novega 
sistema? 

“Sistem je začela upeljavati že prejšnja glavna medicinska sestra. Prišli so tudi z programske hiše, dobili smo 
določene skripte, katere so nam pomagale pri vpeljavi v program. Vprašali so nas kakšne so naše želje, kaj bi 
še radi, da nam razložijo. Konstantno smo med seboj komunicirali. Zaposleni so podali svoja mnenja, kaj si 
želijo in kaj pri svojem delu potrebujejo za boljše delovanje samega sistema. » 
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5. Katere so po vašem mnenju prednosti programa? 

“Znebili smo se papirnate dokumentacije, arhivov. Vsak ima svojo kodo, katere si med seboj ne izmenjujejo in 
točno se vidi kdo je katero delo pri pacientu opravil ter kdaj in kolikokrat. V primeru, da pride do 
nepravilnosti imam možnost vpogleda in lahko točno vidim, kaj se je pri pacientu opravljalo in kdo je opravil 
delo. Z vpeljavo programa imam tako veliko lažji nadzor nad zaposlenimi. “ 

6. Katere so po vašem mnenju slabosti programa? 

“ Slabosti ne vidim imamo pa še manjše težave pri vnašanju terapije, saj pride včasih do podvajanja vnosa 
terapije, ampak menim da se bo program še izboljšal in v nadalje ne bo teh težav. Zatajile so nam tudi 
signalne lučke in potem moramo stvari uskladit z programerjem, katerega se pokliče in nam on pomaga 
odpraviti težave. Signalna lučka se pojavi, ko pozvoni zvonček, takrat pridem v sobo in vtipkam svojo kodo , 
začne mi teči prisotnost in nato pritisnem na tipko za izklop zvončka. » 

7. Ali veste, da kdo v tujini deluje s tem programom? 

“Tega žal nebi vedla.” 

8. Ali ste s programom zadovoljni? 

“Da, s program smo zadovoljni, pojavljajo pa se še novosti. Všeč nam je saj je res veliko manj papirologije.” 

9. Kako se vam zdi, vpeljava določitve kategorizacije v program? 

“Zdi se mi vredu, glede na opravila s katerimi se srečujemo je to veliko lažje. Kolikor vem imamo v 
bolnišnicah za določitev kategorizacije liste, zato menim, da bi to zelo olajšalo delo medicinski sestri.” 

10. Ali imate kljub programu še vedno dvojno beleženje (papirnata dokumentacija)? 

“Imamo posebej liste na katere poleg vnosa v tablico beležimo padce pacientov tudi še na liste. Beležimo tudi 
še vso terapijo na liste.  

11. Kaj vam je najbolj ušeč pri programu?  

“V primer, da pacient ni odvajal tri ali več dni nam tablica pošlje obvestila in tako imamo lažjo evidenco in 
lažje rešujemo težave, saj se pri starostnikih pogosto srečujemo s težavami v odvajanju. Kljub temu pa 
gledamo odvajanje pacientov še po listih. “ 

12. Kako rešujete če pride do napake pri vnosu v sistem? 

“V primer, da pride do napačnega vnosa mora sestra priti do mene in jaz odpravim oz. popravim napako, 
same napake ne morejo odpraviti.« 
 

 

 



 

26 
 

1.5.1.5 Poročilo o uporabi Nurse Tab-a v Psihiatrični bolnišnici Vojnik 
 
V času kliničnega usposabljanja v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, “mi je v oči padla tablica”, popolnoma  
takšna, kot smo jo uporabljali v kliničnem okolju v Splošni bolnišnici Brežice. Zanimalo me je zakaj in 
kakšen je namen uporabe tablice. Glavni predstojnik oddelka mi je namen le te z veseljem predstavil. Povedal 
mi je, da imajo v bolnišnici na vsakem oddelku po eno tablico, ki se nahaja v sestrski sobi, k njej pa sodita še 
žepni dispečer ter daljinec z dvema tipkama. Na njej ne opravljajo storitev, kot so: osnovne življenjske 
aktivnosti, ampak jo uporabljajo z namenom. Uporabijo, ko delajo nočne službe ali vikende in je na vsakem 
oddelku kadra manj. V določenih primerih lahko ob padcih varovancev ali urgentnih stanjih pokličejo na 
pomoč drugo zdravstveno osebje. To storijo s prenosnim daljincem na katerem je tipka, katero medicinska 
sestra pritisne in tako se na vseh tablicah po bolnišnici prižge alarm, ki sporoči točno lokacijo, kjer eden od 
zdravstvenih delavcev sporoča določeno infformacijo. 
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2 POROČILO ŠTUDENTA 6: POROČILO O DELAVNIH AKTIVNOSTIH PRI PROJEKTU 
DIGITALIZACIJA KOT ORODJE SPREMLJANJA KAZALNIKOV KAKOVOSTI 
BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE NEGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študent 6        Novo mesto, junij 2017 
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2.1 UVOD 
V mesecu februarju smo se pri projektu Digitalizacija, kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti 
bolnišnične zdravstvene nege na prvem sestanku dogovorili, kaj bo vloga vsakega člana PKP skupine. Naša 
naloge je bila tudi poiskati literaturo, ki je povezana s problematiko projekta. Meseca marca sem na strani od 
podjetja Eurotronik Kranj, s katerim smo sodelovali na projektu preučil tablico NurseTab in njeno delovanje. 
Na fakulteta za zdravstvena vede Novo mesto smo imeli tudi sestanke, kjer smo izvedeli informacije kako bo 
projekt potekal in kaj bo vloga vsakega člana v projektni skupini.  

Nato sem dobil nalogo, da v sodelovanju z vsemi člani projekta pripravim logo projekta. Vsak posameznik je 
pripravil skico logota, ki bi ga uporabili in nato smo glasovali, kateri logo bi bil najbolj primeren glede na 
temo projekta. Na koncu smo se odločili za Mašin logo, katerega sem nato računalniško izrisal, da je bil le ta 
čim bolj podoben originalu.  Izvedli smo tudi intervju v kliničnem okolju. V intervjuju smo raziskovali 
kakšne so izkušnje sester s tablico  NurseTab in kakšne so njihove izkušnje z preizkušanjem te programske 
opreme.  

Ko smo opravili intervjuje smo se nato začeli dogovarjati glede odhoda v klinično okolje. Na sestankih smo 
si določili, kaj bo vsak počel v Brežiški bolnišnici in kako se bomo razdelili za vnašanje podatkov v sistem.  
Nekaj dni pred odhodom sva z Lukatom odšla v Brežiško bolnišnico, da sva posodobila programsko opremo, 
ki je bila potem v uporabi. Luka mi je pokazal tudi delovanje tablice NurseTab, za lažjo uporabo v kliničnem 
okolju. Nato mi je Luka naročil, da naj napišem navodila za uporabo tablice, da je videl kako dobro sem si 
zapomnil vse, kar mi je on povedal o delovanju le te. Pred odhodom v klinično okolje smo imeli tudi 
delavnico na kateri sva z Lukom predstavila ostalim članom projektne skupine kako NurseTab deluje in jim 
poslala tudi navodila, katera sva napisala. Nato smo odšli v klinično okolje izvajati vnašanje podatkov v 
sistem. 

V naslednjih poglavjih bom opisal vsako pomembnejše delo v svojem poglavju, zato da jih lahko bolj 

podrobno opišem. 

2.2 POTEK DELA PRI IZDELAVI LOGOTA 
Kot sem že omenil v prvem poglavju smo naredili skice in se člani projektne skupine pogovoriti katera skica 

bi bila najboljša za logo. Izbirali smo jo tako, da je vsak član projektne skupine glasoval za “njegov logo”. 

Ko smo ga izbrali, sem ga računalniško malo preoblikoval, vendar nisem šel daleč od originalne ideje, da je 

bil logo kar se je le dalo podoben skici. Na sestanku sem pokazal prvo različico, kjer smo se vsi pogovorili in 

ugotovili kaj bi bilo potrebno popraviti. Nato sem popravil vse napake, ki smo jih odkrili in poslal logo 

pedagoškemu mentorju, da je pregledal, če je še kakšna napaka. Preko facebook skupine, ki jo imamo člani 

skupine za sporazumevanje, sem vprašal tudi študente kaj menijo o obliki logota. Povedali so mi vse kar je 

bilo po njihovem mnenju narobe oziroma bi bilo lahko oblikovano bolje. Nato sem poslal popravljeno 

verzijo pedagoškemu mentorju in sem izvedel, da je bilo vse oblikovano tako kot smo si zamislili. 
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Slika 2: Ideja za logo 

 

Vir: Lasten vir, 2017. 

Slika 3: Izbrana skica za logo 

 

Vir: Skica Maše Grejan, 2017. 
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Slika 4: Končni logo 

 

Vir: Lasten vir, 2017 

2.3 IZVEDBA INTERVJUJEV 
Na sestanku smo se razdelili v dve skupini, vsaka skupina je morala pripraviti svoja vprašanja za izvedbo 

intervjujev v kliničnem okolju. Pri pripravi instrumenta nas je pedagoška mentorica usmerila tudi v študij 

literature in nam posredovala nekaj povezav, kjer je bilo dostopno gradivo (npr. : http://pefprints.pef.uni-

lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf).  

Na začetku smo mislili, da bomo lahko izvedli vse intervjuje v enem dnevu. Ko smo prispeli v klinično 

okolje in pričeli z izvajanjem intervjuvanja smo videli, da bo potrebnega več časa. Pred izvedbo intervjujev 

smo se temeljito pripravili, tako, da smo pripravili soglasje, instrument – opomnik za pol strukturiran 

intervju in da smo se dogovorili glede tehničnih detajlov snemanja ter izvedbe intervjujev. Vprašanja so bila 

posebej oblikovana za delovnega mentorja iz podjetja Evrotronik, ki je razvilo programsko opremo, ki smo 

jo uporabljali, za delovnega mentorja iz kliničnega okolja in za medicinske sestre. Ko smo pripravili 

instrument in se teoretično seznanili z izvajanjem, smo se dogovorili z mentorji kdaj bi bilo najbolje, da bi 

odšli v klinično okolje izvajat intervjuje. Ko smo prišli v Brežiško bolnišnico, smo naleteli na problem in 

sicer, da se je večina sester zamenjala, ker je bilo takrat ravno konec izmene. Nato smo ta problem tako rešili 

tako, da smo se dogovorili, da se bomo sproti dogovarjali kdaj bo kdo opravil intervju. Diana in Maša sta 12. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf
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5. 2017 opravili dva intervjuja, Tjaša je 16. 05. 2017 prav tako izvedla dva intervjuja.  Jaz, Karmen in Tjaša 

smo jih izvedli12.05.2017, nato sem še sam opravil intervju 17. 05. 2017. 

2.4  ODHOD V KLINIČNO OKOLJE  
Na sestanku na temo odhoda v klinično okolje smo se dogovorili vse glede tega kako bo časovno potekalo 

intervjuvanje. V intervjuvanje smo vključili vse izmene. Tako smo lahko zabeležili in spremljali delo vseh s 

pacienti. S članom projektne skupine sva odšla v klinično okolje in pripravila potrebno za delovanje tablice 

NurseTab. Pokazal mi je kako ta deluje, nato sva na osnovi uporabe / testov napisala navodila za delo s 

tablico. Z Lukom sva kasneje predstavila ostalim članom skupine delovanje naprave NurseTab. Predstavila 

sva uporabo in delovanje, kar smo nato potrebovali pri vnašanju v sistem. Predstavila sva jim tudi kako se 

uporablja NurseLog za izpis teh podatkov, da smo lahko pregledali kaj smo vnesli in kakšna je bila 

kategorizacija.  

Ob prihodu v klinično okolje nam je članica projektne skupine, ki je ravno zaključila nočno izmeno razložila 

kako vse to poteka in kam vnašati delo, ki ga ni bilo med možnostmi med vnosom nege. Preden smo pričeli 

vnašati v program naloge medicinskih sester, smo se predstavili pacientom in jim predstavili naš project in 

namen projekta. Nato smo začeli z vnašanjem podatkov v system.  Vnašali samo podetke, ki so potrebni za 

kategorizacijo in hkrati tudi podatke za ostalo nego, ki so jo medicinske sestre izvajale. Vse kar takrat nibilo 

ni bilo možno vnesti, smo posebej zapisali pod opombe. Tako so vsi, ki so prišli kasneje in nadaljevali z 

delom za nami vedeli kaj je treba izvesti pri katerem pacientu. Po koncu izmene smo pregledali vnesene 

rezultate v izpisnih tabelah v NurseLogu. Ponovno smo pregledali vnose, posebej smo bili pozorni in  

preverjeli, če smo se kje zmotili pri vnašanju  ter preverjali ali je preračunavanje kategorizacije enako kot na 

papirju. 

2.4.1 Izvedba intervjuja z delovnim mentorjem  
Z Luko sva izvedla intervju z delovnim mentorjem iz podjetja Eurotronik Kranj d.o.o preko Skypa, ker jaz 

ne bi utegnil priti v Kranj, smo se nato dogovorili, da izvedemo intervju preko Skypa. Nato smo se še 

pogovorili kako bomo prepisali odgovore v poročilo in jih kodirali. Pred intervjujem sva se z Luko tudi 

pregledala vprašanja in se pogovorila ali so vprašanja jasna  in kako bova izvedla intervju. 
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2.5 REZULTATI  
 

1. Na kaj vse ste pozorni pri pripravi programa nurse qual?  

Tabela 10: Priprava programa 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Pozorni smo na to, da je program prilagojen 
uporabnikom, njihovim željam, zahtevam in 
pričakovanjem.  Pozorni smo tudi, da vse 
zanesljivo deluje in služi svojemu namenu.  

 

PRIPRAVA 
PROGRAMA 
NURSE 
QUAL 

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Tabela 1 nam prikazuje na kaj je podjetje Eurotronik Kranj pozorno pri pripravi programa Nurse Qual. 

Pozorni so na to, da je program prilagojen uporabnikom, njihovim željam, zahtevam in pričakovanjem, 

dolovanje mora biti zanesljivo in program mora tudi služiti svojemu namenu. 

2. Katere kriterije ste morali upoštevati pri pripravi programa Nurse Qual? 
 

Tabela 11: Kriteriji priprave programa 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Pogoje, da je program namenjen osebam, ki 
nimajo posebnega računalniškega znanja. Mora 
biti prilagojen, hiter in neprestano delujoč, ker 
tudi delo osebja neprestano. 

KRITERIJI 
PRIPRAVE 
PROGRAMA 
NURSE 
QUAL 

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da prilagajajo program Nurse Qual za lažjo uporabo osebam, ki nimajo 

naprednega računalniškega znanja. Kriteriji, ki so jih morali upoštevati pri pripravi programa so, da je 

prilagojen, hiter in neprestano delujoč, da lahko osebje notri vnese podatke v vseh treh izmenah. 
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3. Kako to potem poskušate potem približati medicinskim sestram, ki so računalniško manj izobražene? 

Tabela 12: Približanje funkcionalnosti osebju 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 
Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Trudimo se, da je vse kar naredimo 
enostavno za uporabo, ter da ni 
funkcionalnosti, ki bi begale 
uporabnika. Kako bo dodana na ta 
način, da jo bodo uporabniki 
enostavno razumeli in uporabljali. 

PRIBLIŽANJE 
FUNKCIONALNOSTI 
OSEBJU  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Tabela 3 nam pove, kako približujejo funkcionalnosti naprave osebju. Trudijo se, da so naprave enostavne za 

uporabo in oblikujejo funkcionalnosti tako, da čim manj begajo uporabnika. Torej želijo tablico približati 

osebju tako, da jo bodo enostavno razumeli.  

4. S katerimi težavami se srečujete pri sestavljanju programa Nurse Qual? 

Tabela 13: Težave pri sestavljanju programa 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Pogoji, kriteriji so hkrati tudi težave. Ni 
enostavno narediti programa, ki mora že v 
osnovi delovati neprestano. To je tudi izziv, 
ker lahko tudi neha delovati v soboto, 
nedeljo ponoči ali na praznik. Dodajanje 
novih funkcionalnosti lahko zaplete 
uporabniško izkušnjo, zato tudi ni enostavno 
narediti programa z veliko funkcijami. 

TEŽAVE PRI 
SESTAVLJANJU 
PROGRAMA 
NURSE QUAL 

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Tabela 4 nam prikazuje, da največja težava in hkrati tudi izziv, ki so jo imeli v podjetju Eurotronik z 

neprestanim delovanjem programa. Morali so pa biti tudi pazljivi pri dodajanju novih funkcionalnosti v 

program, saj kot smo to predhodno omenili lahko zaplete uporabniško izkušnjo, zato ni enostavno razviti 

programa z veliko funkcijami, ki bi se neprestano posodabljale. 
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5. Katere izboljšave pričakujete v programu oziroma v področju kategorizacije? 

 
Tabela 14: Pričakovane izboljšave 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Razbremenitev dela diplomiranih 
medicinskih sester, ker je to nevšečna 
stvar, ki je zelo administrativna, vzame 
veliko časa in ni neposredno delo s 
pacienti. Mislim, da bo to dobro sprejeto 
s strani vsega osebja, ki mora sedaj vse to 
delo določiti ročno. 

IZBOLJŠAVE NA 
PODROČJU 
KATEGORIZACIJE  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da se bo v SB Brežice bistveno razbremenilo delo diplomiranih medicinskih 

sester, kar pomeni, da bodo lahko posvetile več časa negi pacientov in naj bi bilo tudi hitrejše kot pisanje na 

list papirja. 

6. Kako ste zadovoljni z uporabo NurseTaba v Brežiški bolnišnici 
 
Tabela 15: Uporaba NurseTaba 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Zaenkrat ni bilo uporabe v taki meri, kot bi si 
želeli, ker je bil sistem postavljen samo 
vzorčno. Pričakujem, da se bo to v bližnji 
prihodnosti razrešilo in bo s tem uporaba lažja. 

UPORABA 
NURSETABA  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Tabela 6 nam prikazuje, da v Brežiški bolnišnici niso še uporabljali NurseTaba saj je bil postavljen samo 

vzorčno. V bližnji prihodnosti se bo to razšerilo in bo tudi uporaba lažja za osebje.   
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7. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili, da boste pristopili k projektu Digitalizacija, kot ogrodje 
spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični zdravstveni negi? 

 

Tabela 16: Spodbuda za pristop h projektu 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Že v osnovi se nam zdijo taki projekti smiselni, 
ker običajno vedno iz njih nastane kakšna 
koristna nadgradnja za uporabnike. Tako,da je 
bila odločitev vsekakor enostavna. 

SPODBUDA 
ZA PRISTOP 
H PROJEKTU  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da so se v podjetju Eurotronik Kranj odločili za sodelovanje na projektu, zato 

ker na njih običajno nastanejo kakšne nadgradnje za uporabnike.  

 
8. Kako ste zadovoljni z rezultati letošnjega projekta? 

 
Tabela 17: Rezultati projekta 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Z rezultati smo zadovoljni, ker so pokazali, da ta 
princip dela, ki ga nudi sistem NurseQual 
pripomore h delu in kategorizaciji zdravstvene 
nege pacientov. 

REZULTATI 
PROJEKTA  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Tabela 8 nam prikazuje, da so v podjetju Eurotronik Kranj zadovoljni z rezultati letošnjega projekta, ker so 

pokazali, da princip dela, ki ga nudi sistem Nurse Qual pripomore h delu in kategorizaciji zdravstvene nege 

pacientov. 
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9. Od kod izvira ideja Nurse Qual? 
 
Tabela 18: Ideja Nurse Qual 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Iz nekega doma starejših občanov, ki je iskal 
najbolj optimalen način beleženja storitev. 
Razmišljali so o tabličnih računalnikih ali 
pametnih telefonih. Na koncu smo vsi skupaj, 
prišli do tega, da je najbolj optimalen način 
preko nekih fiksnih enot nameščenih v sobah 
pacientov.  

IDEJA 
NURSE 
QUAL  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Ideja za Nurse Qual izhaja že izpred let iz doma starejših občanov kot nam prikazuje tabela 9. Ta dom 

starejših občanov je iskal bolj optimalen način beleženja storitev, zato so ustvarili fiksne enote nameščene v 

sobah pacientov. 

10. Kje v slovenskem prostoru so po vašem mnenju potrebne spremembe na področju zagotavljanja 
kakovosti?  

 
Tabela 19: Uvedba sprememb v slovenskem prostoru 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Takih področij je veliko. NurseTab lahko 
najbolj koristi v bolnišničnih oddelkih s 
pacienti in v domovih starejših občanov. 
Nurse Qual bi zelo pozitivno vplival na 
kakovost v mnogih bolnišnicah v Sloveniji. 

UVEDBA 
SPREMEMB V 
SLOVENSKEM 
PROSTORU 

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da je področij kjer bi bilo potrebno uvesti spremembe veliko. NurseTab bi 
lahko pripomogel pri delu v oddelkih bolnišnic s pacienti in domovih starejših občanov.  Vpliv Nurse Quala 
na kakovost v mnogih bolnišnicah bi bil zelo pozitiven. 
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11. Ali je po vašem mnenju potrebno uvesti podiplomsko ali druge vrste izobraževanj na področju 

digitalizacije? 
 
Tabela 20: Izobraževanje digitalizacije 

Koda 1. Reda Koda 2. Reda 

Intervjujvana 
oseba 

Oznaka 
intervjuja 

  

Delovni 
mentor 

INT1 Digitalizacije je vedno več, vedno je bolj 
zahtevna in potrebno je večje znanje za njo 
kar pomeni, da bi bilo smiselno uvesti za 
določeno osebje. Mislim, da se temu v 
bodoče sploh ne bo mogoče izogniti, ker bo 
digitalizacije vedno več. 

IZOBRAŽEVANJE 
NA PODROČJU 
DIGITALIZACIJE  

Vir: Intervju z delovnim mentorjem, 2017 

Tabela 11 nam prikazuje, da bi bilo potrebno osebje izobraževati v smeri digitalizacije, saj je le-te vedno več. 

V bodoče se ji ne bo več moge izogniti, ker bo že tako razširjena. 

2.6 ZAKLJUČEK 
Projekt Digitalizacija, kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti bolnišnične zdravstvene nege je 
pozitivno vplival na  pregled vpliva tablice NurseTab na kakovost zdravstvene nege v SB Brežice. Na 
projektu sem se naučil veliko novih stvari. Naučil sem se kako izdelati logo, kako izvesti intervju, ker ga 
pred tem še nikoli nisem, naučil sem se kako vnašati podatke na tablico NurseTab, kako nato pregledati izpis 
podatkov in naučil sem se tudi kako pomembno je timsko delo pri skoraj vskem delu, ki smo ga opravljali.  
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2.7 PRILOGE 
Priloga 1: Vprašanja za intervju 

Priloga 2: Intervju delovnega mentorja iz podjetja Eurotronik Kranj d.o.o 
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2.7.1 Vprašanja za intervju 

 

Spoštovani, 

Smo študentje Fakultet za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za organizacijske vede Kranj ter 
Fakultete za poslovanje opravljanje in informatiko Novo mesto.  V sodelovanju s podjetjem 
Eurotronik d.o.o. izvajamo projekt Digitalizacija kot orodje spremljanja kazalnikov kakovosti 
bolnišnične zdravstvene nege.  Projekt se izvaja v okviru razpisa po kreativni poti do znanja 16/17 
(215. javni razpis). Cilj projekta je nadgradnja sistema elektronskega beleženja aktivnosti zdravstvene 
nege z avtomatskim vrednotenjem kazalnikov kakovosti ter opozorilnimi signali v primeru odstopov. 
V okviru projekta bomo izvedli kvalitativno raziskavo. Intervju bo potekal z snemanjem in ga bomo 
uporabili samo za namen raziskave. Posnetke bomo shranili in ne bodo dostopni javnosti. Vaša 
identiteta ne bo javno izpostavljena, saj bomo podatke predstavili na podlagi skupnih odgovorov. Že v 
naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo za čimbolj izčrpne odgovore. 

 
Vprašanja za delovnega mentorja iz kliničnega okolja:   
 
17. Na kaj vse ste pozorni pri pripravi programa Nurse Qual?  
18. Katere kriterije ste morali upoštevati pri pripravi programa Nurse Qual? 

19. Kako to potem poskušate potem približati medicinskim sestram, ki so računalniško manj 
izobražene? 

20. S katerimi težavami se srečujete pri sestavljanju programa Nurse Qual?         
21. Katere izboljšave pričakujete v programu oziroma v področju kategorizacije (lajšanje dela ms, 

zmanjšanje obremenjenosti ms…) ? 
22. Ali pričakujete, da bodo v Brežiški bolnišnici uporabljali NurseTab ko bo programska oprema 

dokončana? 
23. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili, da boste pristopili k projektu Digitalizacija, kot ogrodje 

spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični zdravstveni negi? 
24. Kako ste zadovoljni z dosedajšnjimi rezultati projekta? 
25. Od kod izvira ideja Nurse Qual? 
26. Kje v slovenskem prostoru so po vašem mnenju potrebne spremembe na področju zagotavljanja 

kakovosti? (enotno delo s programom NurseTab…) ? 
27. Ali je po vašem mnenju potrebno uvesti podiplomsko ali druge vrste izobraževanje na področju 

digitalizacije (kot npr. program Nurse Qual) za medicinske sestre? 
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Intervju delovnega mentorja iz podjetja Eurotronik Kranj d.o.o 

1. Na kaj vse ste pozorni pri pripravi programa Nurse Qual?  
 
Najbolj smo pozorni na to, da je program prilagojen uporabnikomoziroma njihovim željam, zahtevam in 
pričakovanjem.  Pozorni smo tudi, da vse zanesljivo deluje in služi svojemu namenu.  

 

2. Katere kriterije ste morali upoštevati pri pripravi programa Nurse Qual? 
 
Upoštevati smo morali pogoje, da je program namenjen osebam, ki nimajo posebnega računalniškega znanja. 
Mora biti prilagojen,  hiter in  deluje neprestano, ker je tudi delo zdravstvenega osebja neprestano. 
 
3. Kako to potem poskušate potem približati medicinskim sestram, ki so računalniško manj 

izobražene? 

Trudimo se, da je vse kar naredimo čim bolj enostavno, ter da ni funkcionalnosti, ki bi begale uporabnika. 
Vedno tehtamo kako kakšno funkcionalnost dodati, kako bo dodana tudi na ta način, da jo bodo uporabniki 
enostavno razumeli in uporabljali. 
 
4. S katerimi težavami se srečujete pri sestavljanju programa Nurse Qual?      
  
Pogoji ali pa mogoče tudi kriteriji so hkrati lahko tudi težave. Vsekakor ni enastavno narediti programa, ki 
mora že v osnovi delovati neprestano. To je tudi seveda nek izziv, ker lahko tudi neha delovati v soboto, 
nedeljo ponoči,  na praznik. Razno dodajanje novih funkcionalnosti tudi zaplete  uporabniško izkušnjo, zato 
tudi ni enostavno narediti programa z veliko funkcijami. 

 

5. Katere izboljšave pričakujete v programu oziroma v področju kategorizacije? 
 
Vsekakor pričakujemo, da bo to bistveno razbremenilo delo diplomeranih medicinskih sester, ker je to taka 
nevšečna stvar, ki je zelo administrativna,  vzame veliko časa in ni posredno delo s pacienti. Menim, da bo to 
dobro sprejeto s strani vsega osebja, ki mora sedaj vse to določiti ročno. 

 

6. Kako ste zadovoljni z uporabo NurseTaba v Brežiški bolnišnici 
 
Zaenkrat uporabe NurseTaba v Brežiški bolnišnici praktično še ni bilo v taki polni meri, kot bi si to vsi želeli, 
ker je bil sistem je bil postavljen samo vzorčno. Pričakujem, da se bo to v bližnji prihodnosti razšerilo in bo s 
tem tudi uporaba lažja oziroma večja. 

 

7. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili, da boste pristopili k projektu Digitalizacija, kot ogrodje 
spremljanja kazalnikov kakovosti v bolnišnični zdravstveni negi? 

 
Že v osnovi se nam zdijo taki projekti smiselni, ker običajno vedno iz njih nastane kakšna koristna nadgradnja 
za uporabnike. Tako, da je bila odločitev vsekakor enostavna. 
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8. Kako ste zadovoljni z rezultati letošnjega projekta? 
 
Z rezultati smo zadovoljni, ker so pokazali, da ta princip dela, ki ga nudi sistem NurseQual pripomore h delu 
in kategorizaciji zdravstvene nege pacientov.   
 
9. Od kod izvira ideja Nurse Qual? 
 
Ideja izvira že izpred let, in sicer iz nekega doma starejših občanov, ki je iskal nabolj optimalen način 
beleženja storitev. Razmišljali so o tabličnih računalnikih ali pametnih telefonih, na koncu smo pa vsi skupaj 
prišli do tega, da je najbolj optimalen način preko nekih  fiksnih enot, ki so nameščene v sobi pacienta. 
Izkazalo se je tudi, da to drži.  

 

10. Kje v slovenskem prostoru so po vašem mnenju potrebne spremembe na področju zagotavljanja 
kakovosti?  

 
Takih področij je veliko, kjer lahko NurseTab najbolj koristi so pa vsekakor bolnišnični oddelki s pacienti in 
tudi domovi starejših občanov. Menim pa tudi, da bi se dalo v mnogih bolnišnicah zelo pozitivno vplivati na 
kakovost s pomočjo sistema Nurse Qual. 
 
 
11. Ali je po vašem mnenju potrebno uvesti podiplomsko ali druge vrste izobraževanj na področju 

digitalizacije? 
 
Sigurno bi bilo to za določeno osebje smiselno, ker je dejstvo, da je digitalizacije vedno več, kar pa pomeni, 
da je hkrati tudi vedno bolj zahtevna in s tem zahteva tudi večje znanje uporabnika. Mislim, da se temu v 
bodoče sploh ne bo mogoče  izogniti, ker je dejstvo, dabo digitalizacije v bodoče še več.  
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3 POROČILO ŠTUDENTA 7: POROČILO DELA NA PROJEKTU NURSEQUAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent 7        Novo mesto, junij 2017 
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3.1 UVOD 
V okviru projekta Nurse Qual je bilo dogovorjeno, da se razvije del Sistema, ki bo avtomatsko kategoriziral 
paciente. Opredelili smo vse možne storitve ter opredelili v katero kategorijo sodi katera storitev. Vse je bilo 
potrebno storiti zelo natančno, in ker je ta del ključen ter zahteven, sem za ta del porabil veliko časa. Potem, 
ko sem s pomočjo delavne mentorice opredelil vsem storitvam kategorije, sva pa s skupnimi močmi 
oblikovala okvir in načrt kako se bo delal izračun zdravstvene nege. Kar sva se dogovorila z delavno 
mentorico ga. Gordano, sva nato preverila še z delavnim mentorjem g. Andražem. S tem delom smo se vsi 
skupaj zelo zamudili, saj je potrebno kategorizacijo določiti na različnih nivojih na različen način. Poleg tega 
smo naleteli tudi na nekatere izjeme, ki smo jih morali upoštevati. Ko smo imeli prvi del programa, smo vse 
skupaj preverili in smo našli še veliko stvari, ki jih je bilo treba dodatno spremeniti. Nato sva se z delavno 
mentorico dogovorila, da bom prišel vspostaviti nadgrajen NurseTab v bolnišnico Brežice, za nadaljnje delo 
študentk. Ko smo imeli oblikovan nadgrajeni program za izračun zdravstvene nege, sem predstavil delovanje 
študentkam fakultete za zdravstvene vede Novo Mesto. Med časom, ko so študentke vnašale podatke sem jim 
bil ves čas na razpolago, če bi prišlo do zapletov. Takoj smo rešili nekaj težav na katere so naletele med 
delom. 

Okvirnemu opisu/povzetku dela na projektu sledi še predstavitev dela s pomočjo slik, in podrobnejšim opisom 
za lažjo predstavo o poteku in izvajanju nalog na projektu.  

Na začetku projekta smo se dogovorili, da bomo v excel dokumentu najprej vsem storitvam določili kategorijo 
ZN. Moja naloga je bila pripraviti document, da so študentke vnašale kategorije poleg storitev.  

Slika 5: Printscreen iz NurseTab-a 1 

 

Vir: Projektna skupina, 2017 

Dokument sem pripravil tako, da so v stolpec, ki je obarvan rumeno vnašale kategorijo ZN in pa v sosednji 
stolpec opis zakaj. Tako smo si lažje predstavljali, Povezovanje kategorij oziroma “od kod pride katera 
kategorija”. Po prvih vnosih študentk je ostalo še veliko nejasnosti. Te nejasnosti sem uspel razrešiti z 
dopolnitvami ob pomoči delavne mentorice. Predstavljam dva takšna primera: kategorije ZN obarvane z rdečo 
so morale biti popravljene (Tabela 41). 
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Slika 6: Printscreen iz NurseTab-a 2 

 

Vir: Projektna skupina, 2017 

Pri prvem primeru vidimo, da je za enako storitev možna različna kategorija ZN. Zato smo tu kategorijo 
določili s pomočjo splošne odvisnosti, ki jo je potrebno označiti pri vsakem pacientu pri vsaki kategoriji 
posebej. 

Slika 7: Printscreen iz NurseTab-a 3 

 

Vir: Projektna skupina, 2017 

 

Pri drugem primeru pa vidimo, da je skupina storitev, ki tvori eno kategorijo ZN, kjer so pa tudi manjkale 
kategorije oz. bile nepopolne.  

Z ureditvijo samih kategorij ZN, da so bile ustrezne pri posamezni storitvi sem porabil res veliko časa, saj je 
bila to nekako osnova za nadaljevanje projekta. Ko sem popravil napake tako, da je bil željen oziroma 
“pravilen” izpis v dokumentu, smo začeli z delovnima mentorjema g.Andražem in ga.Gordano skupaj razvijati 
in oblikovati načrt za delovanje programa. Z ga.Gordano sva se slišala po telefonu, da mi je okvirno iz prakse 
razložila kako naj računalnik računa kategorijo ZN. Tako sem po njenih napotkih ustvaril zapisnik, kjer sem 
poizkušal čim bolj natančno opisati izračun kategorije na posameznem nivoju. Naleteli smo pa na veliko 
težav, ker so nekatere stvari dokaj »mehke« za določitev oz. sestre pri kategorizaciji upoštevajo 
videno(zahteva po človeškem faktorju), česar pa računalniški program še ne zna. Sledi zaslonska slika enega 
izmed zapisnikov, kjer je že dokaj natančno določeno vse vidijo se pa tudi popravki delavne mentorice (z 
zeleno barvo). 
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Slika 8: Printscreen iz NurseTab-a 4 

 

Vir: Projektna skupina, 2017. 

 

Nato je sledilo testiranje v podjetju Eurotronik, kjer sva skupaj z delavnim mentorjem g.Andražem odkrila 
nekatere nepravilnosti, ki so bile v nadaljevanju uspešno odpravljene. Po izvedenih uspešnih testih v podjetju 
Eurotronik ob prisotnosti tudi druge delavne mentorice ga. Gordane, smo se dogovorili, da bi vzpostavili 
NurseTab system in da bi lahko teste premaknili v klinično okolje. Tako sem šel v bolnišnico Brežice in ob 
pomoči študenta Aljaža in študentke Karmen ter pod nadzorstvom delavne mentorice ga.Gordane vzpostavil 
sistem z novim delom programa za računanje ZN. Ko je bilo vse pripravljeno, sem študentkam FZV-ja (ki so 
potem opravljale testiranje v kliničnem okolju) pokazal kako naj rokujejo na vseh treh straneh sistema, ki ga 
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nudi Eurotronik. Pokazal sem jim kje se kaj nahaja na nurseTabu, kako vnesejo pacienta v nurseLogu in kako 
pogledajo izračun kategorije ZN v NurseLogReports – ih. Potrebno je bilo, da so znale delati na celotnem 
sistemu, zato ker je celoten sistem povezan. Brez osnovnega poznavanja vseh treh ne moremo zares slediti 
pacientu. Za projekt je pomemben predvsem del v NurseLogReports-ih, kjer dejansko vidimo izračun ZN – 
torej izvedeno kategorizacijo. Da je izpis pregledn sem glede na potrebe urejal podatke. Izpis je narejen dokaj 
dobro, vendar pa je zaradi razsežnosti programa temu mogoče malo težje slediti. Spodaj so prikazani nekateri 
izpisi: 

Slika 9: Printscreen iz NurseTab-a 5 

 

 

Vir: Projektna skupina, 2017. 
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4 POROČILO DELOVNE MENTORICE: POROČILO DELOVNE MENTORICE Z 
IZPISOM ROČNO DOLOČENE KATEGORIZACIJE ZA PRIMERJAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovna mentorica iz SB Brežice     Brežice, junij 2017 



 

48 
 

 

Izpis kategorizacije, ki so jih za obravnavane paciente v projektu ročno določile sestre na kirurškem oddelku 
SB Brežice nam je posalala delovna mentorica iz kliničnega okolja. Ugotovili smo, da se podatki, ki smo jih 
dobili z avtomatsko kategorizacijo (razvidno iz priloge 3) vidi, da je avtomatska kategorizacija s sistemom 
NurseTab postavljena dobro in je v tej fazi projekta pokazala točne oziroma identične rezultate. 

Tabela 21: Izpis kategorizacije, ki so jih za obravnavane paciente v projektu ročno določile sestre na 
kirurškem oddelku SB Brežice 

Priimek 
in ime 
(inicialke
) 

20.05.2017 KZ
N 

21.5.2017 KZ
N 

22.5.2017 KZ
N 

M.A. GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 

B.M. GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - DP 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

2 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - DP 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

2 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - DP 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

2 

Ž.I. GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - DP 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

2 GIBANJE 
OS.HIGIENA 
PREHRANJEVANJ
E 

/ 

Š.J. GIBANJE - P 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - / 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA -  P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 

H.A. GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - P 
PREHRANJEVANJ
E - DP 

3 

K.R. GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - DP 
PREHRANJEVANJ
E - / 

2 GIBANJE - DP 
OS.HIGIENA - DP 
PREHRANJEVANJ
E -DP 

2 GIBANJE 
OS.HIGIENA 
PREHRANJEVANJ
E 

/ 

DP- DELNA POMOČ pri izvajanju aktivnosti 

P- POPOLNA POMOČ pri izvajanju aktivnosti 

/ - brez kategorije ZN 

 
Vir: Projektna skupina, 2017 

Mentorica navaja, da je bilo največ težav je bilo pri razumevanju pojma KZN (kategorizacija 
zdravstvene nege) in sistemu določanja KZN v praksi. Delovna mentorica v kliničnem okolju pravi, 
da je sistem zastavljen dobro, saj bi bilo evidentiranje storitev ZN natančnejše, dosledno in časovno 
razvidno. Osnova programa je torej dobra, vsaka nadgradnje pa zahteva visok nivo znanja s področja 
ZN, ker bi vsi, ki sodelujejo pri razvijanju morali vedeti o čem je govora, tu pa se je nit izgubila. Že 
pred tem je večkrat omenila, da imajo že v praksi diplomirane medicinske sestre težave z določitvijo 
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kategorizacije. Mentorica navaja, da bi bila avtomatska kategorizacija napredek, ker bi ne prišlo do 
različnih opredelitev pacientov v KZN. Največjo težavo vidi v tem, da se beleženje v NurseTab  v 
bolnišnici Brežice ne izvaja. Pravi, da je stvar še v razvoju, da ni popolnoma dovršena in uradno 
potrjena kot formalni sistem. Zaposleni na kirurškem oddelku so bili seznanjeni s projektom, pri 
izvedbi so sodelovali posredno, izvajalci pa so bili le študentje FZV Novo mesto. Mentorica 
predlaga, da bi se v prihodnje razvijal sistem v smeri elektronske temperaturne tablice, ki bi beležila 
vsa merila, ki so za KZN potrebna. 
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5 SKLEP PROJEKTNE SKUPINE 

 
Povezava fakulteta, študent in organizacija / gospodarstvo je danes še posebej pomembna, da študent 
in fakulteta v praksi začutita ter občutita teorijo. PKP projekt je dejansko to, prenos znanja, iz 
akademske sfere preko študentov na delo pri projektu v organizacije in gospodarstvo, saj rešitev z 
nadgrajenim elektronskim dokumentiranjem omogoča enostavnejšo in hkrati  bolj kakovostno 
hospitalno obravnavo pacienta. Končni rezultat projekta pa se pokaže v dejanski praktičnosti in 
uporabnosti rezultata projekta ter je primer dobre prakse sodelovanja vseh treh.  
 
Rezultat tega projekta ima v nadaljnjem razvoju in uporabo v praksi neposredno trajno uporabno 
vrednost, saj bo podjetje pri svojem poslovanju lahko zadostilo nadgradnji in novim zahtevam 
potrošnikov. Zaradi sodelovanja v projektu je okrepljeno sodelovanje in povezovanje med 
visokošolsko sfero, študenti in gospodarstvom/organizacijo, saj je skozi projekt prišlo do izmenjave 
znanj, izkušenj in dobrih praks. 
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