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Opredelitev področja 
Zaradi napredka v medicini in s tem povezane kompleksnosti, staranja prebivalstva in vse 

večje informiranosti bolnikov, se potreba po kakovostni oskrbi na vseh ravneh zdravstva povečuje 
(Crema in Verbano, 2013). Med najbolj učinkovite načine za doseganje tega cilja sodi 
interdisciplinarni način obravnave, ki s svojo strukturo in procesi omogoča enakovreden status 
zaposlenih znotraj tima, ob tem pa zmanjšuje vpliv tradicionalnih hierarhičnih struktur (Reid Ponte, 
Gross, Milliman-Richard in Lacey, 2011).  

Znotraj zdravstvenega področja je interdisciplinarno sodelovanje opredeljeno kot skupina 
strokovnjakov z različnih področij, ki se redno povezujejo z namenom oskrbe, usmerjene na bolnika 
in njegovo družino v okviru določenega oddelka ali programa. Takšen tim najpogosteje sestavljajo 
zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, socialni delavci, psihologi, delovni in fizioterapevti (Reid 
Ponte idr., 2011). Timi lahko zavzamejo mnoge oblike, kar je povezano s področjem dela, zato lahko 
razlikujemo manjše ali večje, centralizirane ali razpršene, vezane na kliniko, dejavne na terenu ali 
virtualne, ob tem pa se timi razlikujejo tudi glede na raven zdravstva ter obliko oskrbe, ki jo 
zagotavljajo, npr. akutno, rehabilitacijsko in paliativno (Mitchell idr., 2012). Hollenbeck, Beersma in 
Schouten (2012) so predlagali model, po katerem je time možno ločiti glede na tri dimenzije: 
diferenciacijo veščin (v kolikšni meri se veščine posameznih članov razlikujejo), diferenciacijo 
avtoritete (vključevanje vseh članov tima v procese vodenja in odločanja) in časovno stabilnost 
(enkratno ali dolgotrajnejše sodelovanje članov tima v enaki sestavi). O raznolikosti timskega dela v 
okviru zdravstva pričajo izsledki kanadske raziskave (Al Sayah, Szafran, Robertson, Bell in Williams, 
2014), v okviru katere so bili narejeni intervjuji z medicinskimi sestrami, ki so s področja akutne 
medicine prešle na primarno raven zdravstva. Pri akutni oskrbi so bile naloge natančneje 
opredeljene, zato so imele pri svojem delu manj avtonomije, ob tem pa so se morale bolj držati 
navodil in zakonodaje. Po drugi strani so bile na primarni ravni pri svojem delu bolj avtonomne in 
ustvarjalne, s čimer pa se je povečal tudi delež njihove odgovornosti. 

Pojem interdisciplinarnosti se pogosto zamenjuje z multi- in transdisciplinarnostjo, vendar 
ima vsak od njih svoje značilnosti (Choi in Pak, 2006). Interdisciplinarnost se nanaša na sodelovanje 
strokovnjakov z različnih področij, ki delajo na skupnem cilju, pri čemer se njihove vloge lahko do 
neke mere prekrivajo, izid takšnega sodelovanja pa je več kot vsota posameznih delov. 
Multidisciplinarnost prav tako pomeni sodelovanje strokovnjakov različnih disciplin, vendar vsak od 
njih deluje na svojem delu projekta, zaradi česar se njihove vloge ne prekrivajo, izid takšnega 
sodelovanja pa je vsota posameznih delov. Transdisciplinarnost se nanaša na delo preko več disciplin, 
ki vključujejo tako strokovnjake s sorodnih akademskih področij kot tudi izven njih, pri čemer delajo 
znotraj skupnega konceptualnega okvirja z namenom večje integracije slednjega. V tem prispevku se 
bo uporabljal pojem interdisciplinarnosti, vendar pa bodo v njem navedeni tudi izsledki raziskav, ki se 
nanašajo na multidisciplinarne time. 
  

Značilnosti interdisciplinarnih timov 
V inter- in multidisciplinarnih zdravstvenih timih ima osrednjo vlogo bolnik (Körner, 2013), 

vendar pa so ameriški avtorji (Meguid idr., 2015) ugotovili, da je takšna oblika dela koristna tudi za 
njihove člane in bolnišnico. Vzpostavitev tima je časovno in organizacijsko zahtevna naloga, zato so 
na podlagi izkušenj z različnih klinik sestavili model razvoja multidisciplinarnega tima, ki je prenosljiv v 
mnoga bolnišnična okolja. Model vsebuje petnajst korakov, ki med drugim zajemajo načrt programa, 
zaposlitev koordinatorja in pridobivanje glavnih kadrov, zagotavljanje podpore vodstva bolnišnice v 
zvezi s prostori in zaposlenimi, sestavljanje in koordinacijo urnikov za bolnike in zaposlene, 
obveščanje javnosti v zvezi z novimi storitvami in sodelovanje članov tima na strokovnih srečanjih.  

Kljub temu, da je vsak tim edinstven, obstajajo nekatere skupne značilnosti, ki veljajo za 
uspešne time. S slednjimi se je v svoji raziskavi ukvarjala skupina britanskih, kanadskih in avstralskih 
raziskovalcev (Nancarrow idr., 2013), ki je združila podatke sistematičnega pregleda literature in 



povratnih informacij z delavnic z zaposlenimi. Ugotovili so, da so za uspešen tim pomembni: 1) 
demokratično upravljanje tima z vodjo, ki ima jasno vizijo, prisluhne članom tima in je pripravljen 
ukrepati; 2) dobre komunikacijske sposobnosti članov tima in zagotavljanje sistemov za uspešno 
komunikacijo med člani; 3) priložnosti za učenje, razvoj in nagrajevanje zaposlenih; 4) zagotavljanje 
ustreznih kapacitet, postopkov in orodij za kvaliteten potek dela; 5) dopolnjevanje članov tima glede 
na njihovo znanje in osebnostne lastnosti ter ustrezne zamenjave v primeru odsotnosti posameznih 
članov; 6) zaupno in podporno okolje; 7) lastnosti članov tima, kot so znanje, izkušnje, 
samoiniciativnost, veščine poslušanja; 8) jasna timska vizija; 9) usmerjenost na kvaliteto oskrbe in 
dobre izide zdravljenja; 10) spoštovanje in razumevanje vlog v timu. 

Podobne značilnosti uspešnih timov navajajo tudi P. Mitchell in sodelavci (2012), pri čemer 
poleg skupnih ciljev, jasno razdeljenih vlog, medsebojnega zaupanja in učinkovite komunikacije 
poudarjajo še merljivost procesov in izidov, ki so pomembni za izboljševanje njihovega dela. Ob tem 
opozarjajo na pomen osebnostnih lastnosti in vrednot, ki zaposlenim omogočajo dobro delovanje 
znotraj tima: iskrenost, disciplino, ustvarjalnost, skromnost in radovednost. Medicinske sestre so v 
kanadski raziskavi (Al Sayah idr., 2014) med dejavniki uspešnega timskega dela prav tako prepoznale 
skupne cilje in medsebojno zaupanje, ob tem pa so navedle tudi redne sestanke, ki vključujejo odprto 
komunikacijo o težavah ter ustrezno opremljeno delovno okolje. V slovenski raziskavi (Studen, 2017) 
so medicinske sestre iz ene od porodnišnic navajale, da se zavedajo pomena timskega načina 
obravnave, pri čemer k uspešnosti pripomorejo medsebojno razumevanje, sodelovanje, pomoč in 
zaupanje med člani tima. Za dobro delovno vzdušje sta po njihovem mnenju poleg dobrih 
medsebojnih odnosov pomembna ustrezno vodenje in razporeditev dela, redno strokovno 
izpopolnjevanje, komunikacija in časovna razbremenitev pri delu pa so tista področja, na katerih so 
še potrebne izboljšave. 
 

Učinkovitost interdisciplinarnih timov v klinični praksi 
Interdisciplinarni način dela na področju zdravstva je pomemben tako z vidika oskrbe 

bolnikov kot z vidika članov tima. V eni od ameriških bolnišnic so v akutnem timu za oskrbo starejših 
uvedli interdisciplinarne vizite ob bolnikovi postelji. Pri članih tima so ugotavljali, kakšna je njihova 
zaznava timskega delovanja v primerjavi z drugim timom, kjer takšnih vizit niso imeli. Ugotovili so, da 
so člani akutnega tima po uvedbi te intervence poročali o boljšem razumevanju načrta bolnikove 
oskrbe, o večji učinkovitost in varnosti slednje, o izboljšani komunikaciji tako z bolnikovo družino kot 
s sodelavci ter tudi o večjem zadovoljstvu z delom (Gausvik, Lautar, Miller, Pallerla in Schlaudecker, 
2015). O'Leary idr. (2011) pa so v svoji raziskavi ugotovili, da se je po uvedbi strukturiranih 
interdisciplinarnih vizit zmanjšalo število neželenih dogodkov oz. zapletov med bolniki v splošni 
bolnišnici. Avtorji ugoden izid pripisujejo predvsem dejstvu, da je večinoma šlo za dogodke, ki jih je 
možno preprečiti, pri čemer je učinkovita komunikacija med zaposlenimi ključnega pomena. Pomen 
komunikacije med različnimi profili nakazujejo tudi rezultati raziskave (Lown in Manning, 2010) o 
supervizijskih skupinah za zdravstvene delavce, ki so jih v ZDA uvedli pred dvajsetimi leti z namenom 
deljenja lastnih izkušenj pri delu z bolniki. Zaposleni, ki so se srečanj udeleževali redno, so poročali o 
boljšem razumevanju neverbalnih znakov komunikacije, lažjem komuniciranju o občutljivih temah in 
večji empatiji. Ob tem se je izboljšala komunikacija z drugimi člani njihovega tima, lažje pa so se 
spoprijemali tudi s stresnimi situacijami na delovnem mestu. Na nivoju institucij so opažali, da so se 
timi začeli spreminjati v smeri večje multidisciplinarnosti, s čimer je tudi oskrba bolnikov postala bolj 
celostna.  

V kanadski provinci Quebec so po uvedbi sodelovalnega pristopa pri bolnikih s travmatsko 
poškodbo možganov ugotovili, da sta se izboljšali komunikacija med člani tima in koordinacija dela 
med različnimi inštitucijami, zaradi česar se je občutno skrajšal čas premestitve bolnikov iz ene 
ustanove v drugo (Talbot, Lévesque in Trottier, 2014). V eni od ameriških univerzitetnih bolnišnic so 
na oddelku za transplantacijo srca spremenili sestanke tako, da so vanje vključili več članov tima. Ob 
tem je predstavljanje bolnikov z zdravnika prešlo na medicinsko sestro, kar je zaposlenim omogočilo, 
da v večji meri kot prej poslušajo in komentirajo informacije. Z vidika oskrbe bolnikov so ugotovili, da 



sta se po uvedbi razširjenih sestankov za tretjino skrajšala tako ležalna doba kot tudi število ponovnih 
sprejemov v bolnišnico (Roussel, Gorham, Wilson in Mangi, 2013). Kljub nekaterim ugodnim 
rezultatom Pannick idr. (2015) v sistematičnem pregledu raziskav s področja splošnih bolnišnic 
ugotavljajo, da interdisciplinarni pristop nima pomembnejšega vpliva na izide zdravljenja, kot so 
dolžina hospitalizacije, zapleti, ponovni sprejemi in umrljivost. Omenjeni kazalci so pri takšnem 
pristopu lahko nesmiselni, saj bo bolnik morda v bolnišnici dalj časa kot sicer, ker bo oskrba bolj 
celostna. S tega razloga avtorji raziskave opozarjajo, da je potrebno spremeniti kriterije za merjenje 
učinkovitosti interdisciplinarnega pristopa, ob tem pa je treba pogledati tudi druge kazalce, kot so 
procesni dejavniki ter poročanje s strani bolnikov.  
 

Izzivi dela v interdisciplinarnih timih in načini njihovega izboljšanja 
Delo v interdisciplinarnem zdravstvenem timu prinaša mnoge izzive, s katerimi se timi na 

drugih področjih morda ne srečujejo, npr. spori zaradi prekrivanja nalog posameznih poklicnih skupin 
ter načrtovanje in sprejemanje odločitev ob hkratnem zagotavljanju ustrezne kvalitete oskrbe 
(Nancarrow idr., 2013). Težave lahko izvirajo iz pomanjkanja ustreznega treninga, nejasne 
opredelitve vlog, nejasnega poteka naročanja bolnikov, časovno potratnega administrativnega dela in 
pogoste menjave članov tima (Al Sayah idr., 2014). Tradicionalno za zdravstvo velja jasno določena 
hierarhija med posameznimi poklicnimi skupinami, ki pa se v interdisciplinarnih timih zrahlja, zaradi 
česar imajo posamezni člani lahko težave, ko morajo prevzeti večjo avtonomijo pri svojem delu 
(Fewster-Thuente in Velsor-Friedrich, 2008). Avtorici navajata, da ima pri tem posebno vlogo spol, ki 
vpliva tako na sodelovanje med člani tima kot tudi na sodelovanje z bolniki. Slednje je sicer vezano 
tudi na kulturo, ki v praksi pomeni oviro v jezikovnem smislu, v razumevanju verskih posebnosti ali 
ciljev zdravljenja. Kot ugotavljajo hrvaški raziskovalci (Lončarić, Kovač, Rilović Đurašin, Habuš in 
Kauzlarić, 2016), so timski izzivi lahko posledica težav na drugih ravneh. Učinkovito interdisciplinarno 
delo v njihovi državi namreč ovira pomanjkanje ustreznega kadra, zaradi česar morajo posamezni 
člani timov prevzemati tudi naloge drugih poklicnih skupin, kar lahko sčasoma vodi v sindrom 
izgorelosti. 

Učinkovitost delovanja timov je možno izboljšati na več načinov. J. Weller, Boyd in Cumin 
(2014) predlagajo poučevanje učinkovitih komunikacijskih strategij in skupne treninge članov tima, 
pri čemer naj simulirajo resnične situacije, s katerimi prihajajo v stik. Dobre komunikacijske strategije 
namreč pripomorejo k sestavljanju bolj demokratičnih timov, saj vsi člani vedo, da bodo njihova 
mnenja slišana, kar povečuje zaupanje med njimi. Smiselnost treningov potrjuje tudi nemška 
raziskava (Becker idr., 2017), v katero so bili vključeni člani rehabilitacijskih timov iz petih klinik. 
Ugotovili so, da je za učinkovit trening pomembno natančno ugotoviti, kakšne so težave in 
pričakovanja posameznega tima ter temu prilagoditi cilje. Podobno kot S. Becker idr. (2017) so že 
pred leti ugotavljali tudi Curtis in sodelavci (2006), ki so poudarili izbiro enega projekta oz. naloge, s 
katerim naj tim začne izboljševati kvaliteto svojega dela. Pri tem naj uvedejo strategije, ki bodo vodile 
v učinkovitejši način dela, npr. ustrezno računalniško podporo, redno poročanje o delu ter napisana 
navodila in opomnike glede spremembe vedenja. Po uspešnem zaključku prvega projekta se lahko 
lotijo novih nalog, pri tem pa naj zbirajo in nato analizirajo dobljene podatke. Četudi je tim 
pripravljen na spremembe, je pomembno, da ga podpira tudi vodstvo zdravstvene inštitucije ter jim 
omogoči ustrezno tehnološko podporo in uporabo postopkov, s katerimi lahko člani tima poskrbijo za 
kvalitetno obravnavo bolnikov (Weller, Boyd in Cumin, 2014).  

Pomemben vidik delovanja timov je tudi način vodenja. V kolikor je naravnan sodelovalno in 
usmerjen na potrebe zaposlenih, pripomore k ustvarjanju dobre timske klime, kar posledično vodi k 
varnejši in učinkovitejši oskrbi bolnikov (Sfantou idr., 2017). Skladno s tem je Willcocks (2018) 
mnenja, da je tradicionalni koncept vodje, ki naj bi zaradi določenih osebnostnih lastnosti in vedenja 
vse obvladal, v multidisciplinarnih timih lahko problematičen ali celo škodljiv. Alternativa temu je 
deljeno vodenje med dvema ali več posamezniki, ki po svojem položaju niso nujno na vrhu tima ali 
organizacije. Zaradi kompleksnosti zdravstvene oskrbe je takšen način lahko ustreznejši, saj si vodje 



delijo naloge, ob tem pa se zaradi specifičnih znanj in osebnostnih lastnosti dopolnjujejo, kar ima za 
posledico manj konfliktov ter večje zaupanje in povezovanje znotraj tima.  
 

Lastni zaključki glede obravnavane teme 
Način obravnave bolnikov se je v zadnjih desetletjih začel pomikati v smeri inter- in 

multidisciplinarnosti, kar je povezano tako z razvojem stroke in tehnologije kot tudi z večjo 
osveščenostjo in pričakovanji ljudi. Timska obravnava je bila v zdravstvu sicer vedno prisotna, sploh 
na terciarnem nivoju, vendar je pri tem prevladovala stroga hierarhija. Slednja je v interdisciplinarnih 
timih manj izrazita, vendar še vedno obstaja, kar je povezano s področjem dela, načinom vodenja ter 
lastnostmi vodje in ostalih članov tima.  

Moje izkušnje z delom v različnih zdravstvenih timih kažejo, da je vodja (zdravnik) ključen za 
dobro delovanje tima. Pomembno je, da zna najti ravnotežje med potrebami zaposlenih in 
pričakovanji vodstva ter da ne ustvarja nepotrebne zmede in pritiskov. Pri tem so potrebne določene 
osebnostne lastnosti, na primer odločnost, samozavest in ambicioznost ob hkratni strokovnosti ter 
ustreznih komunikacijskih veščinah. Na žalost se v slovenskem prostoru pri vodjah prevečkrat 
poudarja zgolj strokovnost ali akademske uspehe, premalo pa se upošteva veščine dela z ljudmi. 
Posledično se takšni zdravniki pogosto zapletajo v konflikte z bolniki in svojci, zaradi česar morajo 
ostali člani tima popravljati narejeno škodo. Takšni dogodki mečejo slabo luč na celotni tim, redko pa 
se jih obravnava z namenom izboljšanja delovanja v prihodnosti. 

Dobre komunikacijske veščine niso pomembne le za vodjo, temveč za vse člane tima. To se 
mi zdi ključno predvsem v primeru razreševanja težav, kot so nejasno razdeljene naloge, časovni 
pritiski ali stiske pri obravnavi bolnikov in njihovih svojcev. Še posebej slednje so na področju 
zdravstva pogoste, zaradi česar bi bilo smiselno več časa nameniti treningu ustreznih komunikacijskih 
veščin ter veščin obvladovanja stresa, ob tem pa so lahko koristne tudi super- ali intervizije. V našem 
zdravstvenem sistemu tega primanjkuje, zato se v praksi pogosto dogaja, da se »težavne« bolnike 
preloži na pleča psihologa, v kolikor je slednji del tima, ostali člani pa imajo zadržke do dela s takšnim 
bolnikom, zaradi česar se oskrba lahko poslabša. 

Četudi so člani tima motivirani in ustrezno usposobljeni za delo, je velika težava pomanjkanje 
števila zaposlenih. V zdravstvenih timih je velik odstotek žensk, kar pomeni odsotnosti zaradi 
nosečnosti in porodov, nege otrok ali skrbi za svojce. Zaradi narave dela so višje izobraženi kadri 
odsotni zaradi izobraževanj, strokovnih srečanj ali specializacij. Teh odsotnosti se pogosto ne 
nadomešča, zaradi česar morajo ostali člani tima prevzeti delo sodelavcev, kar pa je problematično 
tako z vidika njihove lastne obremenjenosti kot tudi z vidika oskrbe bolnikov, kjer je kontinuiteta 
odnosa s posameznim strokovnjakom prekinjena. Poleg samega dela z ljudmi gre preobremenjenost 
tudi na račun velike količine administrativnega dela, za katerega se zdi, da ga je vedno več. 
Tehnološke rešitve so v tem primeru sicer koristne, vendar je njihova vpeljava v prakso mnogokrat 
neskladna (prepočasna, preveč zapletena) z dejanskimi potrebami zaposlenih. 

Čeprav delo v interdisciplinarnem timu prinaša svojevrstne težave, ima tudi mnoge prednosti. 
Z vidika bolnika je obravnava celostna in intenzivna, zaradi česar je tudi njen učinek lahko precej 
večji. Bolniki pogosto povedo, da so prijetno presenečeni in zadovoljni s takšnim načinom dela, četudi 
se nekatere njihove težave niso izboljšale glede na začetna pričakovanja. Bolj kot slednje sta namreč 
pomembna čas, ki jim ga zaposleni namenijo ter prijazen in odprt odnos, s kakršnim v preteklosti pri 
zdravstvenem osebju morda niso imeli izkušenj. Z vidika članov tima interdisciplinarni način dela 
prinaša redno sodelovanje z različnimi strokovnjaki, kar posameznika bogati v strokovnem in 
osebnem smislu. Kljub znanju in izkušnjam pa se vsak od nas kdaj znajde pred strokovno dilemo ali 
kakšno drugo težavo, zato je v takšnih primerih pogovor s sodelavci iz tima še posebej dragocen. 
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