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BESEDA UREDNIKOV 

Napredna znanja za kakovostno 
mentorstvo v zdravstveni negi

Mentorstvo je proces, v katerem izkušen posameznik pomaga 

drugi osebi razviti kompetence in doseči postavljene cilje. 

Mentorstvo temelji na zaupanju, komunikaciji, časovni omejenosti in 

številu učnih aktivnosti. Mentorji imajo možnost deliti svojo modrost 

in izkušnje, pri mentorirancu vzpodbujajo kritično razmišljanje, 

vzpostavljajo nove odnose in poglabljajo mentorirančevo znanje 

in spretnosti ter razvijajo njegove kompetence.

Ker poteka polovica izobraževanja študentov zdravstvene nege v 

kliničnem okolju (2300 ur) skladno z Direktivo 2013/55/EU in EFN 

kompetenčnim okvirom, je odgovornost mentorjev zelo velika. Za 

kakovostno izvajanje mentorskega procesa potrebujejo napredna 

znanja. To je prepoznala tudi Visoka zdravstvena šola v Celju in 

pridobila mednarodni projekt Erasmus+, Ključna akcija 2: Strateška 

partnerstva: Quality mentorship for developing competent nursing 

students (QualMent). V projektu so sodelovali University of Oulu, 

Finska, Lituanian University of Health Sciences, Litva, University 

of Alicante, Španija, in European Federation of Nurses association 

(EFN), Belgija. Projekt je potekal od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021 in je bil 

namenjen razvoju programa izobraževanja mentorjev s ciljem dviga 

kakovosti izvajanja kliničnega usposabljanja.

V projektu QualMent smo razvili vsebine izobraževalnega programa 

za mentorje, da bi jih opolnomočili za kakovostno izvajanje 

mentorstva. Izobraževalni program je sestavljen iz treh modulov: 

(1) Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi, (2) Kulturna in jezikovna 

raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege ter (3) 

Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.  

V izobraževalnem programu so mentorji pridobivali kompetence 

za kakovostno izvajanje mentorskega procesa. Mentorji, ki so 

uspešno opravili izobraževalni program v hibridni obliki, prenesli 

teoretično znanje v klinično okolje, spremljali potek mentorskega 

procesa in ga dokumentirali ter opravili preverjanje znanja, so lahko 

pridobili specialno znanje za mentorje izvajalcev zdravstvene nege 

v kliničnem okolju in so vpisani v Nacionalni register specialnih znanj 

v dejavnosti zdravstvene in babiške nege pri Zbornici zdravstvene 

in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Zbornica – Zveza 

je namreč Visoki zdravstveni šoli v Celju dala soglasje (sklep št.: 

SZO-2020-001-001) za izvajanje izobraževalnega programa za 

pridobitev specialnih znanj.

Z znanstveno monografijo predstavljamo le del z dokazi 

utemeljenih rezultatov, ki so nastali pri mednarodnem 

raziskovalnem in razvojnem projektu QualMent, da bi s kakovostnim 

izvajanjem mentorstva dosegli ravnovesje med znanjem, 

pridobljenim s teorijo, in znanjem, pridobljenim v kliničnem okolju, 

kar so sedaj in bodo tudi v prihodnje veliki izzivi za mentorje.

izr. prof. dr. Bojana Filej, doc. dr. Boris Miha Kaučič
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RECENZIJA ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

Napredna znanja za kakovostno 
mentorstvo v zdravstveni negi

Monografijo Napredna znanja za kakovostno mentorstvo v 

zdravstveni negi sestavlja sedem poglavij, v katerih avtorji 

pišejo o mentorskem procesu v zdravstveni negi. Znanstvena 

monografija je nastala v okviru izvajanja mednarodnega projekta 

Quality mentorship for developing competent nursing students 

(QualMent) na Visoki zdravstveni šoli v Celju, saj so vsebine nastale 

z razlogom razvoja izobraževalnih vsebin za mentorje. 

Avtorji Bojana Filej, Mojca Poredoš in Boris Miha Kaučič v uvodnem 

poglavju Vpliv strukturnih in procesnih spremenljivk na k študentu 

usmerjeno ocenjevanje poudarjajo pomembnost ravnovesja 

med znanjem, pridobljenim s teorijo, in prenosom teoretičnega 

znanja v klinično prakso. Poleg tega poudarijo kakovost izvajanja 

mentorskega procesa z refleksijo, ki je v procesu mentorstva ciljno 

usmerjena. 

V poglavju Vloge in odgovornosti mentorjev v kliničnem okolju 

avtorici Vesna Čuk in Mojca Poredoš ugotavljata, da so klinični 

mentorji vpeti poleg rednega dela tudi v izvajanje mentorstva in 

jim pogosto primanjkuje časa za ustrezno vodenje študentov v 

mentorskem procesu. 

Avtorici Jerneja Meže in Barbara Smrke v tretjem poglavju Stalne 

povratne informacije pri učenju študentov zdravstvene nege 

predstavita pomen dajanja in prejemanja povratnih informacij v 

kliničnem okolju. Pri tem poudarjata pomen dialoškega procesa 

v mentorskem procesu pri spremljanju študenta v pridobivanju 

veščin in znanja.

Tamara Štemberger Kolnik, Mojca Poredoš in Andreja Ljubič v 

poglavju Refleksija – učna metoda v mentorstvu poudarjajo odmik 

zdravstvene nege kot znanstvene discipline od biomedicinskega 

modela obravnave. Mentorstvo vidijo kot kompleksen in zahteven 

proces, ki zahteva tako od mentorja kot študenta kritično 

razmišljanje, ki ga lahko dosežemo z uvedbo refleksije kot metode 

poučevanja. 

Helena Halbwachs, Mojca Poredoš in Nadja Plazar v poglavju 

Medkulturne kompetence mentorjev v slovenskem kliničnem 

prostoru teoretično pojasnjujejo vzroke za multikulturnost 

družbe in njen vpliv na izobraževalni ter zdravstveni sistem v 

Sloveniji. Ocenjujejo, da imajo klinični mentorji ključno vlogo pri 

premagovanju izzivov pri zagotavljanju varnega učnega okolja 

kulturno in jezikovno raznolikim študentom. 

V poglavju Pogledi kliničnih mentorjev na mentorski proces avtorici 

Majda Hrastnik in Darja Plank predstavljata klinično usposabljanje 

kot obliko izobraževanja v kliničnem okolju, ki omogoča študentom 

pridobivanje praktičnih veščin in delovnih izkušenj. Poudarita 

mentorski proces pri pridobivanju in razvijanju kompetenc 

študentov zdravstvene nege.

 

V poglavju Klinični mentor danes in izzivi za prihodnost Rosemarie 

Franc s pregledom obstoječe literature ugotavlja, da je vloga 

kliničnega mentorja spremenjena, zahtevnejša in kompleksnejša. 

Opozarja, da uspešnega kliničnega mentorja poleg strokovnega 

znanja odlikujejo tudi osebne lastnosti.

Ocenjujem, da je znanstvena monografija Napredna znanja za 

kakovostno mentorstvo v zdravstveni negi kakovostno znanstveno 

delo, ki temelji na poglobljeni analizi pregleda literature in dosledno 

izvedenih kvantitativnih raziskav. Delo bo nedvomno v veliko 

pomoč kliničnim mentorjem v sistemu zdravstvenega in socialnega 

varstva. Prispevala bo k zapolnitvi manka znanja na področju 

vodenja in izvajanja mentorskega procesa. Monografija bo v pomoč 

tudi študentom zdravstvene nege in kliničnim mentorjem kot vir 

informacij za nadaljnje sodelovanje v procesu mentoriranja.

doc. dr. Ljiljana Leskovic

recenzentka 
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RECENZIJA ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

Izobraževanje za zdravstveno nego v Sloveniji poteka skladno 

z Evropsko direktivo 2013/55/EU, Zakonom o visokem šolstvu 

ter drugimi standardi in merili Nacionalne agencije za kakovost 

v visokem šolstvu (NAKVIS). Kar polovica študijskega programa 

poteka v kliničnem okolju. Avtorji v svojih prispevkih z različnih 

vidikov prepoznavajo in poudarjajo pomen kakovostnega 

mentorstva.

Znanstveno monografijo Napredna znanja za kakovostno 

mentorstvo v zdravstveni negi sestavlja sedem poglavij, 

namenjenih mentorstvu. 

V prvem poglavju so avtorji (Filej, Poredoš in Kaučič) usmerjeni v 

osvetlitev strukture, procesa in v študenta usmerjene evalvacije 

na podlagi regresijskega napovednega modela kot predpostavke 

uspešnega mentorstva. Po njihovem mnenju je ustrezen mentorski 

proces povezan z mentorjevimi značilnostmi in motivacijo, kar 

vpliva na ustvarjanje ugodne organizacijske klime, vendar ne brez 

refleksije in konstruktivnih povratnih informacij. Rezultati raziskave 

potrjujejo pomembnost kakovostnega izvajanja mentorskega 

procesa.

V drugem poglavju je mentorstvo opisano kot sodoben koncept 

poučevanja zdravstvene nege, ki vključuje okolje in organizacijo ter 

mentorjeve in študentove značilnosti. Avtorici (Čuk in Poredoš) 

v svojem prispevku poudarjata pomen mentorstva pri razvoju 

kompetenc. V delovnem okolju klinični mentorji zagotavljajo pomoč 

in podporo študentu ter ga na podlagi svojega znanja vodijo pri 

prenosu teorije v prakso. Sodelovanje in povezovanje omogočata 

učenje na podlagi izkušenj, pri čemer sta ključni komunikacija in 

interakcija med visokošolskim učiteljem, mentorjem in študentom 

v danem fizičnem in socialnem okolju. Z dodatnim izobraževanjem 

in usposabljanjem razvijajo mentorji kompetence, ki omogočajo 

razvoj samorefleksije in evalvacije mentorstva, izboljšajo zaupanje 

in sposobnost povratne informacije ter vrednotenja študentovega 

dela.

V naslednjem poglavju avtorici (Meža in Smrke) obravnavata 

stalne povratne informacije kot inovativen in učinkovit element 

sodobnega učenja v zdravstveni negi. Za izobraževanje v kliničnem 

okolju so stalne povratne informacije, ki potekajo obojestransko, 

ključne za vzpostavljanje povezav med teorijo in prakso ter 

vključevanje študenta v delovno okolje in vplivajo na študentov 

uspeh. Žal metoda ne glede na pomembnost pogosto ostaja na 

ravni želja, vendar bi jo bilo smiselno in nujno uresničiti.

Avtorice (Štemberger Kolnik, Poredoš in Ljubič) v svojem prispevku 

ugotavljajo pomembnost refleksije pri poučevanju v zdravstveni 

negi. Namen študije je preučitev mentorskih kompetenc v 

povezavi z reflektivnim učenjem. V raziskavi mentorji podpirajo 

refleksijo in spodbujanje kritičnega mišljenja. Opredeljujejo ju kot 

pomemben element kliničnega usposabljanja ter ju dojemajo kot 

prizadevanje za ustvarjanje varnega okolja in spodbujanje študenta 

k izražanju svojih izkušenj in razpravljanju o dogodkih med kliničnim 

usposabljanjem.

Pomen medkulturnih kompetenc mentorjev pri delu s študenti 

je prav tako opisan (Halbwachs, Poredoš in Plazar). Mentorji se v 

kliničnem okolju vse pogosteje srečujejo z jezikovnimi in kulturnimi 

raznolikostmi. Problem zaradi jezika je večinoma prisoten pri 

študentih na izmenjavi, medtem ko je kulturna raznolikost 

študentov mnogo pogostejša. Medkulturne kompetence mentorju 

omogočajo uspešno mentoriranje in s tem povečajo možnost za 

hitrejši ter kakovostnejši študij.

V poglavju Pogledi kliničnih mentorjev na mentorski proces 

avtorici (Hrastnik in Plank) ugotavljata, da je mentorstvo proces, 

v katerem sta enako pomembna mentor in študent, saj je od 

njunega sodelovanja odvisen končni rezultat. Njuno sodelovanje 

mora biti usklajeno na podlagi pravilne količine informacij in 

predstavitve ciljev. Mentorski proces je vsekakor izkušnja, ki tudi 

mentorju omogoča učenje, seznanjanje z novostmi in novimi 

idejami. Zanimiva je tudi predpostavka, da so mentorji praviloma 

bolj zadovoljni s svojim delom kot tisti, ki mentorstva ne opravljajo.

V zadnjem poglavju znanstvene monografije (Franc) je podan 

sistematičen pregled literature za obdobje od leta 2012 do leta 

2022 ter vključuje raziskovalne in pregledne znanstvene članke, ki 

Napredna znanja za kakovostno 
mentorstvo v zdravstveni negi
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obravnavajo klinično usposabljanje ter vlogi kliničnega mentorja 

in študenta.

Avtorji poglavij v monografiji z različnih perspektiv obravnavajo 

pomen kliničnega usposabljanja pri pridobivanju kompetenc. 

Pomembno vlogo pri tem ima klinični mentor. Mentor je tisti, ki 

ustvarja medsebojni odnos s študentom kot bistveno osnovo 

nadaljnjega dela, ki temelji na različnih pristopih, metodah in 

tehnikah učenja. Zelo dobro so pripravljena teoretična izhodišča 

na podlagi pregleda domače in tuje literature. Opravljene raziskave 

ne glede na nekatere omejitve in odstopanja od v literaturi opisanih 

ugotovitev kažejo na smer razvoja izobraževanja v zdravstveni negi 

v Sloveniji.

Monografija je odličen pregled sodobnih pristopov v izobraževanju 

za zdravstveno nego in dobrodošel vir znanja za vse tiste, ki se s 

kliničnim usposabljanjem ukvarjajo.

doc. dr. Irena Trobec

recenzentka
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VPLIV STRUKTURNIH IN PROCESNIH 
SPREMENLJIVK NA K ŠTUDENTU 

USMERJENO OCENJEVANJE

dr. Bojana Filej, dr. Mojca Poredoš, dr. Boris Miha Kaučič

1  UVOD

Izobraževanje v zdravstveni negi pri nas urejajo Direktiva 2013/55/

EU, Zakon o visokem šolstvu ter različni standardi in merila 

Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 

(Kalender Smajlović & Smodiš, 2019). Polovica izobraževalnega 

programa zdravstvene nege se izvaja v kliničnem okolju (Lovrić, et 

al., 2017; Parvan, et al., 2018; Filej, 2019), ki predstavlja interaktivno 

mrežo oziroma niz dejavnikov, ki vplivajo na učne izide in strokovni 

razvoj diplomirane medicinske sestre (Mikkonen, et al., 2020). 

Pri izobraževanju študentov zdravstvene nege je pomembno, 

da obstaja ravnovesje med znanjem, pridobljenim s teorijo, in 

prenosom ter uporabo teoretičnega znanja v kliničnem okolju. 

S kliničnim usposabljanjem se študenti naučijo, kako uporabiti 

teoretične koncepte zdravstvene nege v realnem okolju (Bifftu, 

et al., 2018). Pri tem ima pomembno vlogo mentorstvo, ki je 

strukturiran proces, v katerem sodelujejo študent, mentor iz 

kliničnega okolja in visokošolski učitelj iz izobraževalne institucije. 

Lovrić in sodelavci (2017) poudarjajo, da so prav izobraževalne 

institucije in klinično okolje pomembni dejavniki za izvajanje 

kakovostnega mentorstva, ki bo usmerjeno na študenta. Pri 

tem imajo ključno vlogo mentorji, katerih osebnostne lastnosti, 

motivacija, interakcije na delovnem mestu in ustrezna sredstva 

ter samo izvajanje mentorskega procesa vplivajo na k študentu 

usmerjeno ocenjevanje. Kakovostno mentoriranje pomaga 

študentom ne le pridobiti kompetence za izvajanje k pacientu 

usmerjene zdravstvene nege, temveč vpliva tudi na njihovo 

socializacijo, profesionalizacijo, zadovoljstvo, na sposobnost 

medosebne komunikacije ter tudi na sposobnost kritičnega 

razmišljanja in odločanja. Mentorji so odgovorni za uspešnost in 

učinkovitost mentoriranja, omogočajo podporo manj izkušenemu 

študentu, da bo pridobil ustrezno znanje in kompetence ter da 

bo v kliničnem okolju izvajal strokovno, odgovorno in kakovostno 

zdravstveno nego.

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

Kakovostna učna okolja so ključna pri usposabljanju delovne sile 

v zdravstveni negi v prihodnje (Oikarainen, et al., 2018). Zato je 

vloga kliničnega mentorja nadvse pomembna pri razvoju znanja 

ter pri povezovanju teorije in prakse (Parvan, et al., 2018) in 

pri pridobivanju kompetenc, ki jih morajo študenti usvojiti pred 

vstopom v poklice zdravstvene nege, z namenom, da bodo na 

novo diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki 

izvajali kakovostno in varno zdravstveno nego (Filej, et al., 2018). 

Mentorji podpirajo strokovno rast študentov, da postanejo 

odgovorni zdravstveni strokovnjaki, ki v zdravstveno nego 

vključujejo na pacienta usmerjeno zdravstveno nego (Oikarainen, 

et al., 2018).

Zavedati se morajo, da za učinkovito mentoriranje potrebujejo 

ustrezne kompetence, ki jim omogočajo, da vlogo v mentorskem 

procesu uspešno opravijo (Bifftu, 2018) in prispevajo k doseganju 

učnih ciljev ter k strokovni rasti študenta zdravstvene nege (Filej, 

et al., 2018). Mentorji potrebujejo znanje, povezano z delom, ki ga 

opravljajo, spretnosti in ustrezen odnos (Mikkonen, et al., 2020), 

morajo biti empatični, potrpežljivi, spoštljivi in močno motivirani za 

izvajanje mentorstva (Lapena-Monux, et al., 2016). Čuk in sodelavci 

(2014) ugotavljajo pomen dobre komunikacije med mentorji in 
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študenti, saj ta bistveno vpliva na vzdušje, potrebno za kakovostno 

učenje in poučevanje v kliničnem okolju. 

Mentor v zdravstveni negi je odgovoren za izvajanje učnih aktivnosti 

v kliničnem okolju, za dajanje konstruktivne povratne informacije, 

za postavljanje dosegljivih učnih ciljev, za spremljanje njihovega 

doseganja, za spremljanje spretnosti, odnosa in obnašanja študenta 

(Karacay & Karadag, 2019) ter ima ključno vlogo pri vključevanju 

študentov v delovna okolja in v medpoklicne zdravstvene time 

(Oikarainen, et al., 2018).

Za oceno kakovosti mentorstva lahko uporabimo Donabedianov 

konceptualni model, ki se uporablja v zdravstvu, vendar model 

ni implicitno definiran le za zdravstveno področje (Donabedian, 

1980). Omenjeni model poudarja, da moramo pri ocenjevanju 

kakovosti upoštevati celoten sistem, kar pomeni ocenjevanje 

strukture, procesa ter rezultata (Brien & Ghali, 2008), in sicer 

v navedenem zaporedju (Donabedian, 2003). Če model 

prenesemo na področje mentorstva, struktura vključuje vse 

dejavnike, potrebne za izvajanje procesa, ki je vsota vseh aktivnosti 

mentoriranja za doseganje kakovosti mentorstva kot želenega izida. 

V tej raziskavi smo si postavili naslednje raziskovalno vprašanje: 

Kako strukturne in procesne spremenljivke vplivajo na kakovostno 

mentorstvo? Za opredelitev strukturnih, procesnih in rezultatnih 

spremenljivk smo uporabili na dokazih temelječ model kompetenc 

mentorjev v zdravstveni negi (Mikkonen, et al., 2019) ter med 

strukturne spremenljivke vključili: značilnosti mentorja, motivacijo 

mentorja, mentorske prakse in sredstva; med procesne 

spremenljivke: refleksijo med mentorstvom, konstruktivne 

povratne informacije in ciljno usmerjenost ter kot ciljno (odvisno) 

spremenljivko k študentu usmerjeno ocenjevanje. Če povzamemo, 

smo želeli ugotoviti, kako značilnosti mentorja, njegova motiviranost, 

interakcije na delovnem mestu, potrebna sredstva, povratne 

informacije, ciljna usmerjenost in refleksija vplivajo na k študentu 

usmerjeno ocenjevanje. 

3 METODA 

Raziskava je študija primera, ki je temeljila na kvantitativnem 

raziskovalnem pristopu in neeksperimentalni opisni metodi. 

Pridobljene podatke smo analizirali z deskriptivno statistiko in 

izvedli hierarhično regresijo, s katero smo napovedali rezultat 

kakovostno izvedenega mentorskega procesa. Podatke smo zbrali 

s spletno anketo v februarju 2020. Spletna anketa je vključevala 

demografska vprašanja in vprašalnik za samoocenitev mentorskih 

kompetenc (Mentors Competences Instrument – MCI). 

Opis vzorca
Spletno anketo je izpolnilo 57 mentorjev, ki so sodelovali v 

izobraževalnem programu za pridobitev mentorskih kompetenc. 

Večina je bila žensk (f = 52 oziroma 91,2 %), ki so bile zaposlene na 

delovnem mestu medicinske sestre in so kot del svojih obveznosti 

izvajale tudi mentorstvo študentom zdravstvene nege. Udeleženci 

so bili stari od 24 do 55 let, v povprečju 39,1 leta (SD = 7,23). Skoraj 

vsi udeleženci so poročali o visoki strokovni (f = 40; 70,2 %) ali 

univerzitetni izobrazbi (f = 13; 22,8 %), le manjšina jih je označila 

drugo (f = 4; 7 %). Imeli so od enega do 36 let delovnih izkušenj, 

v povprečju 15,36 leta (SD = 8,71). Večina jih je bila zaposlenih v 

bolnišnici (f = 38; 66,7 %), približno petina v socialnovarstvenih 

zavodih (f = 12; 21,1 %), manjšina pa v zdravstvenih domovih (f = 6; 

10,5 %) ali na drugih delovnih mestih (f = 1; 1,8 %). 

Anketirani so razmeroma pogosto prevzemali vlogo mentorja, saj 

je bila več kot polovica v mentorski vlogi v preteklem tednu (f = 

33; 57,9 %), še dodatna petina pa v zadnjem mesecu (f = 11; 19,3 

%). Več kot eno leto je od zadnjega mentorstva minilo le pri petih 

anketiranih (8,8 %), eno leto pri sedmih anketiranih (12,3 %), pol 

leta pa pri enem anketirancu (1,8 %). Ko so bili v mentorski vlogi, 

so mentoriranju v povprečju namenili 140,4 minute na dan (SD 

= 106,69). Večina se je na področju mentorstva tudi dodatno 

izobraževala; enodnevnega tečaja se je udeležilo 31 (54,4 %) 

anketirancev, dvodnevnega trije (5,3 %) anketiranci, le en (3,5 %) 

anketiranec pa se je udeležil večdnevnega tečaja. 

Opis instrumenta
Kot instrument smo uporabili samoocenitveni vprašalnik »Mentors 

Competences Instrument – MCI 7-factor model«, ki je obsegal (1) 

mentorski proces na delovnem mestu – šest trditev, (2) značilnosti 

mentorja – sedem trditev, (3) motiviranost mentorja – pet trditev, 

(4) k cilju usmerjeno mentorstvo – šest trditev, (5) refleksijo med 

potekom mentorstva – šest trditev, (6) k študentu usmerjeno 

evalvacijo – devet trditev, (7) konstruktivno povratno informacijo – 

štiri trditve (Mikkonen, et al., 2020) in temeljil na prvotno razvitem 

desetfaktorskem vprašalniku MCI (Tuomikoski, 2018). Na vse 

trditve so udeleženci odgovarjali s štiristopenjsko Likertovo lestvico 

(1 – povsem se ne strinjam, 4 – popolnoma se strinjam).

Za uporabo vprašalnika MCI v okviru evropskega raziskovalnega in 

razvojnega projekta Quality mentorship for developing competent 

nursing students (QualMent) smo predhodno pridobili pisno 

soglasje University of Oulu, Research Unit of Nursing Science and 

Health Management. 
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Predpostavili smo regresijski napovedni model, v katerem mentorjeve 

kompetence, ki so usmerjene na strukturo (mentorski proces na 

delovnem mestu, značilnosti mentorja, motiviranost mentorja) in 

na proces mentorstva (k cilju usmerjeno mentorstvo, refleksija 

med potekom mentorstva, konstruktivna povratna informacija), 

napovedujejo k študentom usmerjeno evalvacijo. Slednja je namreč 

cilj kakovostnega mentorskega procesa. Predpostavljeni model 

smo preverili s tristopenjsko hierarhično regresijo, v katero smo v 

prvem koraku vključili starost kot edino relevantno demografsko 

spremenljivko. V drugem koraku smo vključili strukturne vidike in v 

tretjem koraku procesne vidike mentorjevih kompetenc.

4 REZULTATI

Rezultati so sestavljeni iz dveh delov. V prvem delu prikazujemo 

opisne statistike, v drugem delu pa se posvetimo regresiji, ki 

odgovarja na naše raziskovalno vprašanje: »Kako strukturne in 

procesne spremenljivke vplivajo na kakovostno mentorstvo?« Kot 

je razvidno iz tabele 1, so spremenljivke večinoma levo asimetrične 

in sploščene. Največja odstopanja od normalnosti porazdelitve 

se pojavijo pri k študentu usmerjeni evalvaciji (kriterijska 

spremenljivka), motiviranosti mentorstva, refleksiji med potekom 

mentorstva in mentorskem procesu na delovnem mestu (tabela 1)

Tabela 1: Opisne statistike sedemfaktorskega vprašalnika mentorskih kompetenc

Iz povprečnih vrednosti pri posameznih lestvicah je razvidno, 

da so udeleženci razmeroma visoko vrednotili svoje značilnosti, 

ki sovpadajo z značilnostmi dobrega mentorja. Prav tako so bili 

razmeroma visoko motivirani in so pozitivno poročali o mentorskem 

procesu na delovnem mestu. Te spremenljivke opredeljujejo 

strukturo mentorskega odnosa. Med procesnimi spremenljivkami 

so udeleženci refleksijo med potekom mentorstva ocenjevali kot 

zelo pozitivno in dobro izvedeno, prav tako so poročali, da podajajo 

pretežno konstruktivno povratno informacijo in udeležence v 

mentorskem procesu spodbujajo k oblikovanju ciljev. Na podlagi 

razmeroma majhnega standardnega odklona lahko sklepamo, 

da so bile razlike med udeleženci majhne. Pri tem pa opozarjamo 

tudi, da sta pri interpretaciji in posploševanju prikazanih podatkov 

potrebni previdnost in zadržanost, saj so izbrane spremenljivke 

M SD Mskew 
(SD = 0,32)

Mkurt 
(SD = 0,62)

1 2 3 4 5 6

1    Mentorski proces na delovnem mestu 3,41 0,72 –1,72 2,78

2   Značilnosti mentorja 3,71 0,28 –1,09 0,53 0,137

3   Motiviranost mentorja 3,75 0,33 –2,31 7,96 0,159 ,464**

4   K cilju usmerjeno mentorstvo 3,59 0,42 –0,93 0,13 ,508** ,667** ,404**

5   Refleksija med potekom mentorstva 3,83 0,26 –2,21 5,16 ,292* ,634** ,380** ,663**

6   K študentu usmerjena evalvacija 3,70 0,38 –1,98 4,81 –0,006 ,625** ,265* ,548** ,509**

7   Konstruktivna povratna informacija 3,75 0,30 –1,03 0,19 0,251 0,220 0,044 ,342** ,431** ,285*

Legenda: M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon
Opomba: N = 57; * p < 0,05; ** p < 0,01

lahko podvržene subjektivni pristranosti in socialno zaželenemu 

odgovarjanju.

Spremenljivke so v povprečju zmerno povezane med seboj (rM 

= 0,37). Pomembne povezave se namreč pojavljajo tako znotraj 

strukturnih in procesnih spremenljivk kot tudi med omenjenima 

skupkoma spremenljivk. Kot je razvidno iz tabele 1, sta pri 

strukturnih spremenljivkah med seboj zmerno povezani motivacija 

mentorja in značilnosti mentorja, medtem ko se mentorski proces 

na delovnem mestu z njima ne povezuje statistično značilno. 

Procesne spremenljivke pa so med seboj zmerno do visoko 

pozitivno povezane, pri čemer se najvišje povezujeta k cilju 

usmerjeno mentorstvo in refleksija med potekom mentorstva. 

Nato se k cilju usmerjeno mentorstvo in refleksija med potekom 



Fakulteta za zdravstvene  vede v Celju 11

Tabela 2: Hierarhična regresija v treh korakih, s katero napovedujemo k študentom usmerjeno evalvacijo

Na osnovi predhodnih ugotovitev, predlaganih teoretičnih modelov 

in deskriptivnih statistik smo v nadaljevanju izvedli hierarhično 

regresijo. Napovedovali smo k študentom usmerjeno evalvacijo, 

ki predstavlja rezultat kakovostno izvedenega mentorskega 

mentorstva zmerno do visoko povezujeta z vsemi tremi strukturnimi 

spremenljivkami (mentorski proces na delovnem mestu, značilnosti 

mentorja, motiviranost mentorja). Mentorjeve značilnosti pa se 

zmerno do visoko pozitivno povezujejo z motiviranostjo mentorja 

in k študentu usmerjeno evalvacijo, ki v našem primeru pomeni 

želeni rezultat.

procesa. Kot je razvidno tudi iz tabele 2, smo v regresijo v prvem 

koraku vključili starost udeležencev (poročano v letih), ki smo 

ji v drugem koraku dodali na strukturo usmerjene mentorjeve 

kompetence (mentorski proces na delovnem mestu, značilnosti 

mentorja, motiviranost mentorja), v tretjem koraku pa mentorske 

kompetence, usmerjene na proces mentorstva (k cilju usmerjeno 

mentorstvo, refleksija med potekom mentorstva, konstruktivna 

povratna informacija). Med spremenljivkami, vključenimi v 

regresijo, ni bilo pomembne avtokorelacije (Durbin-Watsonova 

statistika: h = 2,26) ali kolinearnosti. 

1. korak 2. korak 3. korak

β (p) β (p) β (p)

Starost
Mentorski proces na delovnem mestu
Značilnosti mentorja
Motiviranost mentorja
K cilju usmerjeno mentorstvo
Refleksija med potekom mentorstva
Konstruktivna povratna informacija

0,165 (0,220) 0,045 (0,709)
–0,102 (0,368)
0,632 (0,000)

–0,006 (0,962)

0,007 (0,951)
–0,301 (0,022)
0,345 (0,036)
–0,041 (0,743)
0,393 (0,031)
0,081 (0,610)
0,115 (0,327)

R2
Sprememba R2
F spremembe
(df)

0,027
0,027
1,540
(1, 55)

0,402
0,374

10,841**
(3, 52)

0,498
0,096
3,119*

(3, 49)

Legenda: β – regresijski koeficient, p – statistična značilnost, R2 – pojasnjena varianca 
Opomba: N = 57; * p < 0,05; ** p < 0,01 

Iz tabele 2 je razvidno, da starost ne napoveduje pomembno 

kakovostnega mentorstva oziroma k študentom usmerjene 

evalvacije. Pri čemer je pomembnost starosti z dodajanjem drugih 

napovednikov še dodatno upadla. Spremenljivke, usmerjene na 

strukturo mentorskega procesa (dodane v drugem koraku), 

so pojasnile kar 40,2 odstotka variance med udeleženci, 

spremenljivke, usmerjene na sam proces mentorstva (dodane 

v 3. koraku), pa so pojasnile še dodatnih 9,6 odstotka. Skupaj so 

strukturne in procesne spremenljivke pojasnile skoraj polovico variance. 

Med spremenljivkami, ki so usmerjene na strukturo mentorskega 

procesa, so se kot pomemben individualni napovednik v zadnjem 

koraku izkazale značilnosti mentorja in mentorski proces na delovnem 

mestu. Med procesnimi spremenljivkami pa je kot pomemben 

individualni napovednik k študentom usmerjene evalvacije v zadnjem 

(tretjem) koraku izstopalo k cilju usmerjeno mentorstvo. 
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5 RAZPRAVA

Z raziskavo smo poskušali odgovoriti na raziskovalno vprašanje, 

kako značilnosti mentorja, njegova motiviranost, interakcije na 

delovnem mestu, ki so strukturne spremenljivke, ter povratne 

informacije, ciljna usmerjenost in refleksija, ki so procesne 

spremenljivke, vplivajo na ciljno spremenljivko, tj. na študenta 

usmerjeno ocenjevanje. Ugotovili smo, da obstajajo med 

strukturnimi, procesnimi in rezultatnimi spremenljivkami naslednje 

povezave:

• notranje povezave med strukturnimi spremenljivkami: zmerna 

povezava med motivacijo mentorja in značilnostmi mentorja;

• notranje povezave med procesnimi spremenljivkami: zmerni 

povezavi med konstruktivno povratno informacijo in k cilju 

usmerjenim mentorstvom ter refleksijo med potekom 

mentorstva; močna povezava med k cilju usmerjenim 

mentorstvom in refleksijo med potekom mentorstva;

• povezave med strukturnimi in procesnimi spremenljivkami: 

zmerna do visoka povezava med k cilju usmerjenim 

mentorstvom, refleksijo med potekom mentorstva in 

značilnostmi mentorja, motiviranostjo mentorja, mentorskim 

procesom na delovnem mestu;

• povezave med strukturnimi in procesnimi spremenljivkami ter 

ciljno spremenljivko: k študentu usmerjeno ocenjevanje se 

namreč zmerno do visoko povezuje z značilnostmi mentorja, 

motiviranostjo mentorja in s k cilju usmerjenim mentorstvom; 

motivacija mentorja in refleksija med potekom mentorstva pa 

se s k študentu usmerjenim ocenjevanjem povezujeta šibko, a 

pozitivno.

Tako procesne spremenljivke (k cilju usmerjeno mentorstvo) 

kot strukturne spremenljivke (proces mentorstva in motivacija 

mentorja) pa prispevajo tudi k pojasnjevanju variance pri ciljni 

spremenljivki (k študentu usmerjeno ocenjevanje). Naše 

ugotovitve so v veliki meri skladne z že obstoječimi raziskavami. 

Avtorji, ki jih navajamo v nadaljevanju, niso ugotavljali stopnje 

moči povezanosti med kriteriji kakovostnega mentorstva, 

temveč so v svojih raziskavah preučevali različne kriterije za 

zagotavljanje kakovostnega mentorstva in njihove medsebojne 

vplive. Podobno so ugotovili na primer Mikkonen in sodelavci 

(2020), ki so podprli teoretični model, da značilnosti mentorja in 

motivacija mentorja vodijo do boljšega mentoriranja na delovnem 

mestu prek izboljševanja samega procesa na delovnem mestu 

in bolj poglobljene refleksije med potekom mentorstva. Nato 

so ugotovili tudi, da je k ciljem usmerjeno mentorstvo pozitivno 

povezano s k študentu usmerjeno evalvacijo kot pomembnim 

izidom mentorskega procesa in s tem kakovostjo mentoriranja.

Strukturne spremenljivke vključujejo vse dejavnike, potrebne 

za izvajanje mentorskega procesa, zato se med njih umeščajo 

osebnostne značilnosti mentorja, motiviranost mentorja in proces 

na delovnem mestu, ki se osredotoča predvsem na strokovnost 

mentorja. Različni avtorji uvrščajo raznolike osebnostne značilnosti 

mentorja med ključne dejavnike, ki vplivajo na kakovost kliničnega 

poučevanja (Bifftu, et al., 2018). Pogosto kar pod osebnostne 

značilnosti umestijo tudi motivacijo za izvajanje mentorskega 

procesa in kompetentnost mentorjev oziroma način izvajanja 

procesa na delovnem mestu. Tako so na primer Mikkonen in 

sodelavci (2020) v mednarodni raziskavi, v katero je bilo vključenih 

1360 diplomiranih medicinskih sester – mentoric, kot pomembne 

osebnostne lastnosti za kakovosten mentorski proces prepoznali: 

fleksibilnost, potrpežljivost, podpiranje in pravičnost, temu naboru 

pa so dodali še motiviranost za izvajanje učinkovitega mentorstva 

na delovnem mestu ter pedagoške kompetence. Elliot (2016) je po 

pregledu literature poudaril predvsem podpornost in ustrežljivost, 

navdušenje nad mentorsko vlogo (ki bi lahko bilo del motivacije za 

mentorstvo) in težnje po uspehu svojih mentorirancev (vedenjsko 

oziroma procesno komponento mentorstva). Williams in Grant 

(2012) sta se osredotočila zgolj na pomembne osebnostne 

značilnosti mentorja in med njimi poudarila sposobnost empatije in 

aktivnega poslušanja, poštenost ter sprejemljivost do drugačnosti 

(oziroma neobsojanje). Harington (2011) pa se je nekoliko bolj 

osredotočil na proces in motivacijo, saj je poudaril predvsem biti 

avtoriteta na strokovnem področju, biti dober učitelj in svetovalec 

ter izkazati osebno zavzetost (tj. motivacijo) za mentoriranje. 

Določiti pomembne osebnostne značilnosti mentorja je še 

toliko težje zaradi različnih pogledov na pomembne osebnostne 

značilnosti mentorjev med študenti in mentorji. Prisotne so namreč 

razlike v percepciji značilnosti dobrega mentorja med študenti 

in učitelji. Študenti na primer kot najpomembnejšo lastnost 

poudarjajo osebnostne lastnosti in medsebojne odnose, medtem 

ko mentorji višje vrednotijo sposobnost poučevanja in kompetence 

v zdravstveni negi (Soriano & Aquino, 2017). Kompetentnost v 

zdravstveni negi pa so kot najpomembnejšo značilnost mentorja 

poudarili tudi raziskovalci v Etiopiji, pri čemer so študentje 

poudarjali predvsem sposobnost poučevanja (Bifftu, et al., 2018). 

V naši raziskavi, v katero so bili vključeni zgolj mentorji, sta se kot 

najpomembnejša napovednika kakovostnega mentorstva izluščili 

predvsem motiviranost mentorja za izvajanje mentorskega procesa 

in kakovostno izveden mentorski proces na delovnem mestu. 

Predvsem pri slednjem so se mentorji najslabše ocenili, iz česar 

sklepamo, da morda potrebujejo več znanja o tem, kaj so njihove 

naloge ter kaj se od njih kot mentorjev pričakuje in zahteva. 
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V nasprotju s strukturnimi spremenljivkami vključujejo procesne 

spremenljivke različne vidike procesa mentorstva in strategije 

oziroma veščine, ki jih mentorji v procesu mentoriranja uporabljajo. 

V skladu z empirično potrjenim modelom (Mikkonen, et al., 

2020) se med procesne spremenljivke uvrščajo k cilju usmerjeno 

mentorstvo, refleksija med potekom mentorstva in konstruktivna 

povratna informacija. Veščina refleksije je tista, ki omogoča 

mentorirancu vpogled v lastno razmišljanje in ravnanje ter lahko zelo 

spodbudi njegovo učenje (Zabukovec, 2016). Predvsem pa naše 

ugotovitve podpirajo trditev, da je učinkovit mentor v zdravstveni 

negi tisti, ki je sposoben usmerjati študente k doseganju kliničnih 

ciljev (Bifftu, et al., 2018). Mentorstvo, ki bo študenta usmerilo k 

doseganju ciljev, bo pozitivno prispevalo k študentovi uspešnosti 

pri doseganju kliničnega znanja in uspešnosti v samem poklicu. 

Cilji namreč usmerjajo naše misli, čustva in vedenje, ki je zaradi njih 

vztrajno, prilagodljivo in usmerjeno proti doseganju zastavljenega 

cilja, še posebno kadar je ta primerno oblikovan, in sicer je jasen, 

dobro strukturiran in realističen (Zabukovec, 2016). Različni tipi 

ciljev vplivajo na samoregulatorne, spoznavne in metaspoznavne 

strategije, ki jih uporabljajo posamezniki za doseganje zastavljenih 

ciljev. Temu je namenjena tudi konstruktivna povratna informacija, 

ki naj bi študenta usmerjala proti zastavljenemu cilju. Lovrić 

s sodelavci (2017) navaja, da študenti pričakujejo stalne in 

objektivne povratne informacije kliničnih mentorjev na kliničnem 

usposabljanju.

Končni pokazatelj učinkovitega in kakovostnega mentorstva 

je k študentu usmerjeno ocenjevanje oziroma evalvacija, ki je 

predstavljala tudi ciljno spremenljivko naše raziskave. Proces 

ocenjevanja kliničnega usposabljanja in študentove uspešnosti pri 

kliničnem usposabljanju je zahtevna naloga, saj na oceno študenta 

vpliva tudi razpoložljivost časa s strani mentorja, ki ga ta nameni 

študentu (Butler, et al., 2011). Meden in sodelavci (2017) menijo, 

da si mentorji za ocenjevanje študenta vzamejo premalo časa in da 

neradi ocenijo študenta kot neuspešnega. Nursing and Midwifery 

Council je že leta 2008 klinične mentorje opozoril, da naj študente 

na kliničnem usposabljanju ocenjujejo strogo in kritično ter jih 

opozarjajo na njihovo vlogo, na spoštovanje pravil, na odgovornosti 

in dolžnosti. Ocenjevanje študentovega napredka v razvijanju in 

pridobivanju ustreznih kompetenc je namreč pomembno tudi zato, 

da ne bi na podlagi pomanjkljivo opredeljenih kriterijev spregledali 

neuspešnega študenta, ki bi lahko bil nevaren v kliničnem okolju 

(Meden, et al., 2017). Raziskava, izvedena med 576 mentorji, ki 

so bili zaposleni v univerzitetni bolnišnici na Finskem, je pokazala, 

da tudi mentorji prepoznavajo ocenjevanje kot kritični element v 

mentorstvu, saj so svoje kompetence za k študentu usmerjeno 

ocenjevanje ovrednotili najnižje (Tuomikoski, et al., 2018).

Zadovoljstvo z ocenjevanjem je pri deležnikih večje, če poteka 

sprotno in ne samo ob koncu, kar k študentu usmerjeno evalvacijo 

povezuje s konstruktivno povratno informacijo. Učinkovite in 

podporne povratne informacije, tudi v obliki sprotnega ocenjevanja, 

so namreč tako del mentorskega kot tudi ocenjevalnega procesa, ki 

pokaže študentu njegove prednosti in slabosti ter kako naj razvija 

svoje kompetence (Elliot, 2016; Meden, et al., 2017). S sprotnim 

ocenjevanjem je mogoče spremljati študenta med celotnim 

kliničnim usposabljanjem in ga s primerno povratno informacijo o 

njegovih dosežkih tudi motivirati (Meden, et al., 2017).

Meden in sodelavci (2017) so med 84 študenti tretjega letnika 

zdravstvene nege in 37 mentorji izvedli raziskavo, v kateri so 

mentorji opozorili predvsem na pomanjkanje jasnih kriterijev 

ocenjevanja ter se zavzeli za natančneje opredeljene kriterije 

ocenjevanja, s čimer bi dosegli večjo objektivnost in s tem 

pravičnost ocenjevanja. Ocenjevalni proces namreč mora biti 

objektiven, upoštevati se morajo različne oblike in orodja, pri tem 

morajo sodelovati mentor, študent in visokošolski učitelj, saj ima 

vsak svojo vlogo v tem procesu (Immonen, et al., 2019). Wu in 

sodelavci (2015) so sistematično pregledali 33 raziskav ter ugotovili, 

da obstaja potreba po razvoju celovitega kliničnega ocenjevalnega 

orodja z razumno stopnjo veljavnosti in zanesljivosti. Visokošolski 

zavodi s področja zdravstvene nege morajo razviti strategije 

(Baumgartner, et al., 2017), ki bodo olajšale postopek ocenjevanja 

kliničnega usposabljanja.

Pri vzpostavljanju kakovostnega mentorstva se lahko pojavijo 

različne ovire, ki jih lahko z ustreznim znanjem in prilagoditvami 

uspešno premagamo. Čuk in sodelavci (2014) kot ključne razloge 

za neučinkovito mentorstvo poudarjajo pomanjkanje človeških 

virov, pomanjkanje časa ter sočasno opravljanje več del. Podobno 

v svoji raziskavi pregleda literature ugotavlja tudi Elliot (2016) in 

navaja, da mora mentor usklajevati številne klinične zadolžitve z 

mentorskimi nalogami, kar vodi v odločanje, kaj je pomembnejše, 

in tako mentorstvo postane običajno njegova sekundarna naloga. 

Pomembno je torej, da mentorjem zagotovimo dovolj časa tudi za 

izvajanje mentorskih zadolžitev, kar lahko dosežemo z drugačno 

razporeditvijo delovnih obveznosti, vključevanjem mentorskih 

obveznosti med redne delovne obveznosti in kadrovsko 

okrepitvijo. Nato se neučinkovitost mentorskega procesa kaže 

tudi v pomanjkanju izobraževanja na področju mentoriranja 

(Čuk, et al., 2014), kar ugotavljajo tudi Tuomikoski in sodelavci 

(2018), in sicer da mentorji potrebujejo tudi pedagoška znanja, 

da bi podprli strokovni razvoj študenta in njegovo sposobnost 

povezovanja teorije in prakse. V presečni študiji, izvedeni leta 2016 
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in 2017 med mentorji v sedmih bolnišnicah na Kitajskem, so Zhao 

in sodelavci (2018) ugotovili, da morajo mentorji v mentorskem 

procesu voditi študente k osebni rasti, jim predstaviti strokovni 

razvoj in izvajati psihosocialno podporo. To pa je mogoče le, 

kadar zagotovimo ustrezne pogoje za izvajanje kakovostnega 

mentorstva. Z ustvarjanjem organizacijske klime odprtosti in 

sodelovanja lahko mentorji lažje vključijo študente v delovni tim in 

pospešijo učenje multidisciplinarnosti (Mikkonen, et al., 2020). Pri 

tem je pomembno tudi, da se študentje v kliničnem okolju dobro 

počutijo. Papastavrou in sodelavci (2016) so namreč v raziskavi 

med 436 študenti zdravstvene nege ugotovili, da je zadovoljstvo 

pomemben dejavnik, ki prispeva k razvoju kliničnega učnega okolja, 

da bi zadovoljili potrebe in pričakovanja študentov. 

Omejitve raziskave
Rezultatov raziskave ne moremo posploševati, saj so spletno 

anketo izpolnili le mentorji, ki so sodelovali v izobraževalnem 

programu za pridobitev mentorskih kompetenc. Prav tako smo 

po subjektivni oceni razporedili sedem dejavnikov modela med 

strukturne, procesne in rezultatne (ciljne) spremenljivke.

 

6 ZAKLJUČEK 

Z raziskavo smo ugotovili, da ustrezen mentorski proces na 

delovnem mestu, ki se povezuje z značilnostmi in motivacijo 

mentorja ter pomaga pri ustvarjanju ustrezne organizacijske klime, 

pomembno prispeva tudi k mentorjevi uspešnosti pri usmerjanju 

študenta k zastavljenim ciljem. Pri tem mu pomagata predvsem 

veščini kakovostne refleksije in konstruktivne povratne informacije. 

Celoten mentorski proces pa lahko ovrednotimo tudi z k študentu 

usmerjeno evalvacijo. Ugotovitve raziskave so pomembne za 

kakovostno izvajanje mentorskega procesa in bodo prispevale 

k spoznanju mentorjev o pomenu refleksije med potekom 

mentorstva in ciljno usmerjenostjo procesa. 

POVZETEK POGLAVJA

Mentorski proces je multidimenzionalni koncept, v katerem 

sodelujejo mentor iz kliničnega okolja, študent in visokošolski 

učitelj iz izobraževalne institucije. Mentorji v kliničnem okolju imajo 

pomembno vlogo v mentorskem procesu za razvoj kompetenc 

študentov zdravstvene nege, da bodo ti opolnomočeni skladno 

z direktivo EU 55 za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene 

nege. Da bi bili pri tem uspešni, tudi sami potrebujejo ustrezne 

kompetence, da bodo v mentorskem procesu prispevali k 

doseganju učnih ciljev in k strokovni rasti študenta. Z raziskavo smo 

želeli ugotoviti, kako strukturne in procesne spremenljivke vplivajo 

na kakovostno mentorstvo. Izvedli smo kvantitativno raziskavo 

– študijo primera, v katero je bilo vključenih 57 mentorjev, ki so 

sodelovali v izobraževalnem programu za pridobitev mentorskih 

kompetenc. Večina je bila žensk (91,2 %), starih med 24 in 55 

let, z visoko strokovno izobrazbo (70,2 %), v povprečju s 15,36 

leta delovnih izkušenj, 66,7 % jih je bilo zaposlenih v bolnišnici. V 

mentorski vlogi jih je v preteklem tednu bilo 57,9 %. Kot instrument 

smo uporabili vprašalnik Mentors Competences Instrument – MCI 

7-factor model. Pridobljene podatke smo analizirali z deskriptivno 

statistiko in izvedli hierarhično regresijo. Ugotovili smo, da obstajajo 

med strukturnimi in procesnimi spremenljivkami različno močne 

povezave. Močna je povezava med k cilju usmerjenim mentorstvom 

in refleksijo med potekom mentorstva, ki je notranja povezava 

med procesnimi spremenljivkami; povezave med strukturnimi in 

procesnimi spremenljivkami ter ciljno spremenljivko (k študentu 

usmerjeno ocenjevanje) so šibke, vendar pozitivne. Z raziskavo smo 

ugotovili, da ustrezen mentorski proces v povezavi z značilnostmi in 

motivacijo mentorja pomembno prispeva pri usmerjanju študenta k 

zastavljenimi ciljem, z refleksijo in konstruktivno povratno informacijo 

pa dosežemo k študentu usmerjeno ocenjevanje. 

Ključne besede: struktura, proces, rezultat, kakovost, mentorski 

proces.
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SUMMARY OF THE CHAPTER

INFLUENCE OF STRUCTURAL AND PROCESS 
VARIABLES  STUDENT-CENTERED ASSESSMENT

The mentoring process is a multidimensional concept involving the 

participation of a mentor from a clinical environment, a student, 

and a higher education teacher from an educational institution. 

Mentors in the clinical environment play an important role in the 

mentoring process by developing the competencies of nursing 

students so that they can be empowered, in accordance with EU 

Directive 55, to provide quality and safe nursing care. In order to be 

successful, they need the appropriate competences to contribute 

to the achievement of learning goals and to the professional 

growth of the student in the mentoring process. With the research, 

we wanted to determine how structural and process variables 

affect quality mentoring. We conducted quantitative research 

– a case study which included 57 mentors who participated in an 

educational program to acquire mentoring competencies. The 

majority of the mentors included were women (91.2%), aged 

between 24 and 55, with a higher professional education (70.2%), 

with an average of 15.36 years of work experience, 66.7% of whom 

were employed in a hospital. 57.9% of them had a mentoring 

role in the previous week. We used the Mentors Competences 

Instrument - MCI 7-factor model questionnaire as an instrument. 

The obtained data were analysed with descriptive statistics and 

hierarchical regression was performed. We found that there are 

relationships of varying strength between structural and process 

variables. There is a strong connection between goal-oriented 

mentoring and reflection during the course of mentoring, which is 

an internal connection between process variables; the associations 

between the structural and process variables and the target variable 

(student-centred assessment) are weak but positive. Our research 

found that an appropriate mentoring process in connection with 

the characteristics and motivation of the mentor contributes 

significantly to directing the student to the set goals, and that 

we achieve student-oriented assessment through reflection and 

constructive feedback.

Keywords: structure, process, result, quality, mentoring process.
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VLOGE IN ODGOVORNOSTI MENTORJEV 
V KLINIČNEM OKOLJU

dr. Vesna Čuk, dr. Mojca Poredoš

1  UVOD

Izobraževanje in kompetence za regulirane poklice v zdravstveni 

negi so opredeljeni v dokumentu evropske direktive 2013/55/EU 

(Direktiva, 2013). Kompetence določajo tudi EFN smernice za 

implementacijo člena 31 (2015). Na teh podlagah je bil pripravljen 

dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege (2019). Izvajalci zdravstvene nege izvajajo ukrepe 

in aktivnosti pri varovanju zdravja, zdravstveno nego in oskrbo kot 

celoto vrednot, znanj, načel, spretnosti, postopkov in posegov. 

Tako se zdravstvena nega razvija tudi kot stroka in znanost.

Benner s sodelavci (2009) in Jarvis (2010) so opredelili 

oblikovanje profesionalne vloge in kompetenc v zdravstveni negi 

kot ključne elemente z integracijo teorije, naprednih znanj in na 

dokazih podprte klinične prakse. Cilji in vsebine učnega načrta 

za praktično usposabljanje v zdravstveni negi vključujejo: znanje 

in razumevanje strokovne discipline, medosebne odnose ter 

moralne vrednote. Sposobnosti vključujejo spretnosti in veščine 

za opravljanje psihomotoričnih tehnik, sposobnosti interakcije med 

člani z različnimi vlogami; vključujejo odnose (stališča, vrednote), 

ki omogočajo znanje in zavezo k profesionalizmu (profesionalnim 

vrednotam) ter pripravljenost na izvajanje vlog na profesionalen 

način. Poučevanje in učenje zdravstvene nege potekata tudi v učnih 

kliničnih okoljih ob sovplivanju človeka ter njegovega fizičnega in 

socialnega okolja. Pomembno je, da študenti zdravstvene nege 

povežejo znanje iz akademskega, simuliranega okolja z znanjem in 

usposabljanjem v kliničnem okolju ter razvijejo dialoški medsebojni 

odnos tudi s pomembnimi drugimi deležniki (Kiger, 2009). 

Kot pomembno sposobnost v profesionalnem razvoju 

posameznika v zdravstveni negi Benner (2001) navaja tudi 

mentorstvo. Različni avtorji (Benner, et al., 2009; Jarvis, 2010; 

Kinnell & Hughes, 2010) mentorstvo opredelijo kot strategijo, ki 

pomembno prispeva v procesu profesionalnega razvoja. Young 

in Paterson (2007) ter Kinnell in Hughes (2010) so ugotavljali 

značilnosti mentorstva. 

Mentor pomaga pri pridobivanju izkušenj in razvoju sposobnosti 

študenta v kliničnem okolju, je vir za podporo in pomoč, da se 

študenti počutijo dobrodošli in so vključeni v delovno okolje ter 

da so kot študenti v kliničnem okolju obravnavani enakovredno. 

Mentorstvo kot pomembna didaktična metoda vključuje 

odgovornosti, oblikovanje profesionalne vloge in medsebojne 

odnose: omogoča prenos teorije v prakso z organizacijo, strukturo, 

postavi cilje, standarde in pričakovanja. Modeliranje profesionalne 

vloge zagotavlja vizijo, vključuje usmerjanje ter podporo kot 

izražanje pozitivnih pričakovanj, poslušanje, razumevanje, 

razpoložljivost, dosegljivost; poleg strokovnih zagotavlja tudi 

pedagoške spretnosti vodenja; nudi priložnosti za učenje, ki 

omogočajo ocenjevanje, konstruktivno povratno informacijo ter 

refleksijo izkušenj (Čuk, 2014).  

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

Prosser in Trigwell (2000) vidita spreminjanje paradigme 

poučevanja in učenja ter njunega odnosa kot enega temeljnih 

izzivov sodobnega izobraževanja. Poučevanje je po opredelitvi 

ključnih avtorjev tudi proces spreminjanja pojmovanja o svetu 

in doseganje razumevanja na nekaterih področjih, kot ga imajo 

strokovnjaki. Izkustveno učenje Dewey (1997) opiše kot dialektični 

proces, v katerem se integrirajo izkušnje, pojmi, opazovanje in 

akcija. Učenje je proces, v katerem se s preobrazbo izkušnje 

ustvarja znanje, učitelji pa bodo na podlagi izkušenj pri poučevanju 

vključeni in morajo omogočati progresivno – napredno učno 
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okolje. Konceptualni model je nadgradil Kolb (2015), ki navaja, 

da je neposredna osebna izkušnja bistvena za učenje, oživljanje, 

zgradbo in pripisovanje subjektivnega osebnega pomena 

abstraktnim pojmom. V procesu učenja so potrebni tudi aktivno 

preizkušanje in konkretne izkušnje konceptov, ki so nastali v 

procesu učenja. Informacije se uporabijo za usmerjanje prihodnjih 

dejanj. Pri izkustvenem učenju ugotavlja, da se učenje transformira 

v novo entiteto znanja z izkušnjo tako v njeni subjektivni kot 

objektivni obliki. 

Pomembna avtorja pristopov k poučevanju in učenju v 

visokošolskem izobraževanju sta Prosser in Trigwell (2000), ki sta 

odkrila različne pristope, ki lahko na boljši ali slabši način vplivajo 

na kakovostno učenje kot kvalitativno razumevanje resničnosti 

in spreminjanje posameznika na podlagi izkušenj. Pomembno 

je upoštevati, da so izkušnje študentov in kliničnih mentorjev 

v medsebojni povezanosti. Izboljševanje učenja in poučevanja 

temelji na raziskovanju, ki vključuje razmerje med predhodnimi 

izkušnjami študentov in učiteljev v povezavi s prenosom v učne 

vsebine, pristopi k učenju in poučevanju ter kakovostjo učnih 

izidov.. V procesu učenja študenti poleg predhodnih izkušenj 

integrirajo učno situacijo in dojemanje vsebine glede na jasnost 

učnih ciljev, vključijo ali površinski ali globinski pristop k učenju 

in glede na to se tudi izidi učenja pokažejo v kvantitativni ali 

kvalitativni obliki (Melo, et al., 2010). 

Vloge mentorjev v izobraževanju zdravstvene nege so večinoma 

povezane z razvojem kompetenc, z uporabo lastnega znanja 

in spretnosti pri v študente usmerjenem poučevanju in učenju. 

Klinični mentorji v delovnem učnem okolju povezujejo aktivnosti 

za prenos teorije v prakso z vodenjem študentov, podporo in 

spodbudo k aktivnemu učenju. V zdravstveni negi sta ključni 

sodelovanje in povezovanje, ki omogoči učenje na podlagi 

izkušenj, z uporabo komunikacije, ob interakciji med učiteljem, 

mentorjem, študentom ter njegovim fizičnim in socialnim okoljem 

(Melincavage, 2011). Casey in Clark (2011) sta raziskovala vloge 

mentorjev v zdravstveni negi in dokazala, da so odgovorni za 

aktivno delo s študenti, saj v kliničnem okolju študent prenaša svoje 

teoretično znanje in praktične veščine z vaj v specialnih učilnicah v 

klinično okolje, v neposreden stik s pacientom. Vloge mentorja so, 

da ima dobro razvite kompetence, da ima teoretična in praktična 

znanja, komunikacijske veščine, pedagoške sposobnosti za dajanje 

konstruktivne povratne informacije, da je motiviran in sposoben 

poučevanja, da ima do študenta prijateljski odnos in ga sprejema 

kot del tima, da nudi podporo in izraža vedenje, pripravljenost 

in obvezo za vključevanje posameznika v študijske procese 

(Čuk, 2014). 

Sodobni koncepti izobraževanja zdravstvene nege so v zadnjih 

tridesetih letih razvili koncept mentorstva, ki v poučevanju in učenju 

vključuje okolje in organizacijo ter značilnosti mentorja in značilnosti 

študenta. Pomembno je, da je mentorstvo v izobraževalnem 

procesu organizirano in vodeno. Kiger (2009) ter Kinnell in 

Hughes (2010) ugotavljajo, da so cilji izobraževanja povezani 

tudi s problemskim učenjem, ko mentorji usmerjajo študente, 

da ugotovijo svoje učne potrebe in cilje lahko dosežejo. Študenti 

prinesejo svoje prejšnje izkušnje v novo klinično učno okolje. Njihova 

pripravljenost in motivacija za učenje sta pogosto povezani z 

aktivnostjo, informacijami in znanjem, da lahko izpolnijo konkretne 

naloge, da so sposobni kritičnega mišljenja, reševanja problemov in 

refleksije ob konstruktivni povratni informaciji kliničnega mentorja 

in okolja, v katerem proces poučevanja in učenja poteka.  

Usmerjenost učenja študentov je k reševanju problemov, bolj 

so usmerjeni k aktivnemu delu in konkretnim rešitvam, bolj so 

tudi motivirani za učenje. Jarvis (2010) ter Casey in Clark (2011) 

opisujejo sodoben model pristopa mentorstva v zdravstveni 

negi, ki za razliko od tradicionalnega upošteva v študenta 

usmerjen kurikulum, strukturo in organizacijo, učne cilje, aktivno 

vlogo študenta, holistični pristop, osredotočen na cilje in naloge, 

pozitiven enakovreden odnos do študenta, pomoč pri oblikovanju 

profesionalne vloge, podporo in sodelovanje. Raziskave (White, 

2010; Brown, et al., 2011; Bradbury-Yones, et al., 2011) ugotavljajo, da 

je klinično učno okolje interaktivno omrežje sil, ki pomembno vpliva 

na izkušnje študentov v kliničnem okolju ter rezultate študentovega 

kliničnega učenja. Melincavage (2011) nato ugotavlja vlogo mentorja 

pri zmanjševanju anksioznosti, kar je največja ovira za učenje. 

Študenti pogosto doživljajo tesnobo in stres na začetku kliničnega 

usposabljanja, v novem, lahko nespodbudnem okolju, in sicer zaradi 

izvajanja postopkov zdravstvene nege, ocenjevanja in kritike ter 

neprimernega odnosa do njih. Podobne so bile ugotovitve 

avtorjev (Ward, 2011; Melincavage, 2011; Brown, et al., 2011; Čuk, 

2014; Kermavner, 2015), da med pridobivanjem izkušenj v kliničnem 

okolju za študente predstavlja visoko stopnjo stresa pomanjkanje 

izkušenj, neznanje intervencij zdravstvene nege, nepoznavanje 

oddelkov, strah pred zdravniki in bojazen, da bi storili napako. Iz 

okolja šole, v katerem so aktivnosti strukturirane, vstopajo študenti 

v klinična okolja, ki so nepredvidljiva in jih je težko nadzirati. Avtorji 

tudi ugotavljajo, da je sodelovanje študenta v novem kliničnem 

okolju na začetku majhno, obrobno in narašča s povečevanjem 

izkušenj, ko študenti lahko prevzemajo bolj aktivno centralno vlogo 

v učnem okolju, v povezanosti s kreativnimi metodami poučevanja, 

ki vplivajo na uspešno komunikacijo študentov v kliničnem okolju. 

Dejavnosti v kliničnem okolju so osredotočene na izvajanje 
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zdravstvene nege pacientov, upoštevati pa je treba, da je 

glavna aktivnost študentov v kliničnem izobraževanju učenje, in 

ne delo. Različne vloge pri upravljanju znanja omogočijo proces 

učenja in razvoj kompetenc v kliničnem okolju s pridobivanjem, 

uporabo ter prenosom znanja. Vloga mentorja je, da omogoči 

prenos teorije v praktične izkušnje in organizira učne situacije v 

delovnem okolju. 

V kliničnem učnem okolju se lahko izvajajo nenačrtovane aktivnosti, 

vezane na pacienta in zdravstveno osebje (Ward, 2011; Bradbury-

Yones, et al., 2011; Hvalič Touzery, et al., 2016). Ob prihodu v klinično 

okolje in ob neželenih dogodkih študenti pogosto izražajo nemoč 

in negotovost, ugotavljajo pa tudi razlike med teoretičnim znanjem 

in tem, kar opazijo v praksi. White (2010), Brown in sodelavci 

(2011), Meden in sodelavci (2017) so ugotovili, da so osebnostne 

značilnosti mentorja, kot so potrpežljivost, entuziazem, pozitivna 

stališča, izkušnje, pripravljenost, da preživijo čas s študenti in da 

posredujejo povratno informacijo študentom, v kliničnem okolju 

enako pomembni dejavniki mentorske vloge v procesu poučevanja 

in učenja. 

Po oceni mentorjev uspešno poučevanje v kliničnem okolju ovirajo 

organizacijski dejavniki: pomanjkanje časa, delovne obremenitve, 

neželeni dogodki in pomanjkanje timskega dela v kliničnem okolju, 

zelo stresna za mentorje sta tudi ocenjevanje študentov in nizka 

podpora vodilnega kadra. Vloge in naloge kliničnih mentorjev pri 

oblikovanju profesionalne vloge v realnem delovnem učnem okolju 

so velike, saj le klinično okolje ponuja najboljše učne metode za 

razvoj znanja, spretnosti in profesionalnih vrednot študentov 

zdravstvene nege (Kinnell & Hughes, 2010; Čuk, 2014; Kermavner, 

2015; Hvalič Touzery, et al., 2016).

Namen te raziskave je bil opisati mentorske kompetence v 

mentorskem procesu študentom ter pojasniti medsebojno 

povezane dejavnike. Preučevali smo vplive mentorstva na 

delovnem mestu in k ciljem usmerjenega mentorstva ter tudi 

povezanost k študentu usmerjene evalvacije in konstruktivne 

povratne informacije ter povezanost z demografskimi značilnostmi 

vzorcev.

Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo si 

zastavili naslednja raziskovalna vprašanja. Raziskovalno vprašanje 

1: Kakšne so spremembe v razumevanju vlog in odgovornosti 

kliničnega mentorja med prvim in drugim merjenjem? Vključili smo 

spremenljivke sklopa »mentorski proces na delovnem mestu« in 

»k cilju usmerjeno mentorstvo«. Raziskovalno vprašanje 2: Kako je 

usposabljanje spremenilo izvajanje evalvacije oziroma podajanje 

povratne informacije pri udeležencih? Vključili smo spremenljivki 

sklopa »k študentu usmerjena evalvacija« in sklopa »konstruktivna 

povratna informacija«. Raziskovalno vprašanje 3: Kako se stališča 

udeležencev povezujejo z demografskimi značilnostmi? Vključili 

smo demografske podatke in ugotavljali povezanost med 

navedenimi spremenljivkami. 

3 METODA

Izvedena je bila opisna neeksperimentalna kvantitativna raziskava. 

Za zbiranje podatkov je bil uporabljen strukturirani vprašalnik. 

Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodne raziskave, ki je 

potekala pod okriljem evropskega raziskovalnega in razvojnega 

projekta QualMent (Quality mentorship for developing 

competent nursing students). Za izvedbo raziskave so bila 

pridobljena vsa ustrezna dovoljenja. V članku je predstavljena 

delna analiza podatkov, ki se navezuje na izbrane posamezne 

sklope spremenljivk. Namen raziskave je bil na vzorcu mentorjev 

preučiti mentorske kompetence v mentorskem procesu in ugotoviti 

medsebojno povezanost posameznih spremenljivk v povezavi z 

vlogami in odgovornostjo mentorjev v kliničnem okolju. Vzorec 

zajema analizo zbranih podatkov dveh vzorcev mentorjev, februarja 

in decembra leta 2020. 

Opis vzorca
V raziskavi smo uporabili dva vzorca. V prvem vzorcu (T0) so 

bili zajeti vsi klinični mentorji iz delovnih okolij, ki so se prijavili na 

izobraževanje v okviru mednarodnega projekta QualMent. V 

prvem delu je v raziskavi sodelovalo 57 anketirancev. V drugem 

delu raziskave so bili vključeni vsi klinični mentorji, ki so se 

dejansko udeležili izobraževanja oziroma opravili izobraževanje za 

pridobitev specialnih znanj na področju mentorstva v zdravstveni 

negi. Anketiranje 32 udeležencev (T1) je bilo izvedeno na koncu 

usposabljanja za klinične mentorje. Podrobneje so rezultati 

predstavljeni v tabeli 1.

V obeh vzorcih prevladujejo med anketiranci ženske. Starost 

mentorjev je v obeh vzorcih med 24 in 55 let, prav tako je 

povprečna starost v vzorcih primerljiva (T0 = 39,08, T1 = 38,5). 

Pretežno so v raziskavi sodelovale medicinske sestre bolnišnične 

dejavnosti, ki nimajo vodilnega položaja in imajo v povprečju 15 let 

delovnih izkušenj. Najpogosteje v obeh vzorcih navajajo, da je od 

zadnjega mentorstva minilo en teden, glede časovne opredelitve 

razprave s študenti v času mentorstva so zaznane razlike. V prvem 

vzorcu (T0) si mentor za razpravo s študenti vzame dnevno 

povprečno 140,35 minute časa, v drugem vzorcu (T1) pa 84,06 
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Tabela 1: Demografske značilnosti udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi pri prvem (T0) in drugem (T1) merjenju

Spremenljivka Ponujeni odgovori Februar 2020 (T0) December 2020 (T1)

Spol ženske
moški

f = 57 (91,2 %)
f = 5 (8,8 %)

f = 29 (90,6 %)
f = 3 (9,4 %)

Starost M = 39,08 (SD = 7,23)
Min = 24 Max = 55

M = 38,5 (SD = 7,94)
Min = 25 Max = 55

Stopnja izobrazbe visoka strokovna izobrazba
univerzitetna izobrazba**
drugo

f = 40 (70,2 %)
f = 13 (22,8 %)
f = 4 (7 %)

f = 25 (78,1 %)
f = 3 (9,4 %)
f = 4 (7 %)

Delovno mesto medicinska sestra na oddelku/v ambulanti/
patronažna medicinska sestra
medicinska sestra – vodja
drugo

f = 30 (52,6 %)

f = 22 (38,6 %)
f = 5 (8,8 %)

f = 19 (59,4 %)

f = 9 (28,1 %)
f = 4 (12,5 %)

Delovne izkušnje v letih M = 15,36 (SD = 8,71)
Min = 1 Max = 36

M = 14,39 (SD = 9,14)
Min = 3 Max = 37

Enota dela zdravstveni dom
bolnišnica
socialnovarstveni zavod
drugo

f = 6 (10,5 %)
f = 38 (66,7 %
f = 12 (21,1 %)
f = 1 (1,8 %)

f = 6 (19,4 %)
f = 17 (54,8 %)
f = 5 (16,1 %)
f = 3 (9,7 %)

Čas od zadnjega 
mentorstva

1 teden
1 mesec
pol leta
1 leto
več

f = 33 (57,9 %)
f = 11 (19,3 %)
f = 1 (1,8 %)
f = 7 (12,3 %) 
f = 5 (8,8 %) 

f = 12 (37,5 %)
f = 7 (21,9 %)
f = 9(28,1 %)
f = 2 (6,3 %)
f = 2 (6,3 %)

Čas, ki ga namenijo 
mentorstvu (min.)

M = 140,35 (SD = 106,69)
Mo = 60
Min = 1 Max = 420

M = 84,06 (SD = 107,30)
Mo = 60
Min = 10 Max = 480

Dodatno izobraževanje o 
mentorstvu

da (nekaj ur/1 dan)
da (2 dni)
da (večdnevni tečaj)
ne

f = 31 (54,4 %)
f = 3 (5,3 %)
f = 1 (3,5 %) 
f = 21 (36,8 %)

f = 14 (43,8 %)
f = 2 (6,3 %)
f = 6 (18,8 %) 
f = 10 (31,3 %)

Legenda: f – frekvenca odgovorov, M – mediana, SD – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum, MO – modus

minute na dan. Najpogosteje mentorji v obeh vzorcih namenijo 60 

minut mentorskega časa za razpravo s študentom. V obeh vzorcih 

mentorji najpogosteje navajajo, da so se že udeležili izobraževanja 

s tematskimi vsebinami, povezanimi z mentorstvom. Osip 

univerzitetno izobraženih udeležencev v drugem vzorcu je bil višji, 

kot bi bilo pričakovano. Struktura vzorca se je s tem pomembno 

spremenila.

Opis instrumenta
Kot instrument smo uporabili samoocenitveni vprašalnik »Mentors 

Competences Instrument – MCI 7-factor model« (Mikkonen, et 

al., 2020). Vprašalnik v prvem delu zajema demografske podatke. 

V analizo smo vključili naslednje podatke: starost, spol, stopnjo 

izobrazbe, delovno mesto (opredeljuje razliko glede na delovno 

mesto), leta delovnih izkušenj, opredelitev zaposlitve na primarno 

ali sekundarno zdravstveno raven ali socialnovarstveno institucijo, 

čas od zadnje izkušnje z mentorstvom, čas, ki ga med delovnim 

časom mentor nameni študentu, udeležba na izobraževanjih, 

vsebinsko povezanih z mentorstvom. V nadaljevanju ima vprašalnik 

sedem sklopov. Za analizo smo uporabili zbrane podatke iz sklopa I: 

mentorske kompetence na delovnem mestu (šest trditev), podatke 

iz sklopa IV: k cilju usmerjeno mentorstvo (šest trditev), iz sklopa 

VI: k študentu usmerjena evalvacija (devet trditev) in sklopa VII: 

konstruktivna povratna informacija. (štiri trditve). Vrednotenje 

odgovorov je vključilo štiristopenjsko lestvico. Vse trditve so 

bile oblikovane pozitivno. Anketiranci so na postavljene trditve 

odgovarjali na stopenjski lestvici: ocena 1 je pomenila – povsem 

se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – delno se strinjam ter 

4 – popolnoma se strinjam. 
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(T1) pa zgolj s podajanjem povratnih informacij v povezavi z 

zastavljenimi cilji (T2_IV.5: τ T0 = 0,486, p = 0,002) in spodbujanjem 

samostojnosti pri študentih (T2_IV.6: τ T0 = 0,498, p = 0,002). 

Postavljanje ciljev se je ob prvem ocenjevanju (T0) sočasno 

pomembno povezovalo s (I.1) seznanjenostjo z zahtevami (τ T0 

= 0,274, p = 0,014), (I.2) seznanjenostjo s procesom mentorstva 

(τ T0 = 0,384, p = 0,001), (I.3) zavedanjem dogovorjenih pravil (τ 
T0 = 0,298, p = 0,009), (I.4) delovanjem v skladu z dogovorjenimi 

pravili (τ T0 = 0,531, p < 0,001), (I.5) seznanjenostjo z nalogami in 

odgovornostmi osebe, odgovorne za mentoriranje (τ T0 = 0,327, 

p = 0,004), ter s (I.6) poznavanjem lastnih nalog in odgovornosti 

kot mentorja (τ T0 = 0,326, p = 0,004). Ob drugem merjenju (T1) 

pa se je postavljanje ciljev sočasno povezovalo z (I.3) zavedanjem 

dogovorjenih pravil (τ T0 = 0,357, p = 0,023), (I.4) delovanjem 

v skladu z dogovorjenimi pravili (τ T0 = 0,388, p =0,014) in (I.5) 

seznanjenostjo z nalogami in odgovornostmi osebe, odgovorne 

za mentoriranje (τ T0 = 0,379, p = 0,016).

Raziskovalno vprašanje (RV) 2: Z analizo podatkov za drugo 

raziskovalno vprašanje (RV 2) smo ugotavljali, kako je usposabljanje 

spremenilo izvajanje evalvacije oziroma podajanje povratne 

informacije pri udeležencih. Izvedena je bila analiza podatkov 

lestvic: k študentu usmerjena evalvacija (VI) in konstruktivna 

povratna informacija (VII). 

Pri oblikovanju lestvice (VI.) k študentu usmerjena evalvacija 

se je pri drugem merjenju kot posebno problematična izkazala 

postavka (VI.2) »med vrednotenjem usmerjam študenta, kako 

obvladati negativna čustva«. Pri oblikovanju lestvice (VII.) 

konstruktivna povratna informacija se za posebno problematično 

pri obeh merjenjih izkaže postavka (VII.1) »ob zaključku kliničnega 

usposabljanja vedno pozitivno ovrednotim študentovo opravljanje 

kliničnega usposabljanja«. Porazdelitev podatkov se pri prvi meritvi 

(T0) pri obeh lestvicah in večini postavk (izjema je zgolj VI.2) 

pomembno razlikuje od normalne porazdelitve. Pri drugi meritvi 

(T1) pa so obe lestvici in večina postavk normalno porazdeljene 

(izjema so: VI.4 in VI.9 ter VII.1, VII.2 in VII.3). Lestvici »k študentu 

usmerjena evalvacija« (VI) in »konstruktivna povratna 

informacija« (VII) sta med seboj dosledno pozitivno povezani 

(τ T0 = 0,343, p = 0,002; τ T1 = 0,440, p = 0,002). Prav tako se k 

študentu usmerjena evalvacija (6) dosledno povezuje s pozitivnim 

ovrednotenjem KU (VII.1: τ T0 = 0,278, p = 0,013; τ T1 = 0,315, p = 

0,035), podajanjem povratne informacije neposredno po opravljeni 

aktivnosti (VII.2: τ T0 = 0,290, p = 0,014; τ T1 = 0,328, p = 0,036) 

in posredovanjem povratne informacije na način, da bo študent 

spremenil svoje delovanje (VII.4: τ T0 = 0,243, p = 0,039; τ T1 = 

0,495, p = 0,002).

 

Opis zbiranja in analize podatkov
Raziskava je potekala v več delih. Prvo zbiranje podatkov je 

bilo izvedeno februarja 2020 med prijavljenimi udeleženci na 

izobraževanje, drugo merjenje pa decembra 2020 po izvedenem 

izobraževanju za pridobitev specialnih znanj na področju mentorstva.

Za analizo podatkov smo uporabili izračun frekvenc, odstotkov, 

mediane, modusa, standardni odklon in T-test za ugotavljanje razlik. 

Pri izračunu korelacij smo uporabili Kendallov τ, saj je primernejši 

za postavke, ki kršijo predpostavko o normalnosti porazdelitve, 

postavke, ki ne dosegajo intervalne ravni in manjše vzorce.

4 REZULTATI

Z analizo podatkov smo želeli odgovoriti na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.

Raziskovalno vprašanje (RV) 1: Analiza podatkov za prvo 

raziskovalno vprašanje pokaže, kakšne so spremembe in kakšne 

podobnosti v razumevanju vlog in odgovornosti kliničnega 

mentorja med prvim in drugim merjenjem. Izvedena je bila analiza 

podatkov spremenljivk mentorski proces na delovnem mestu (I.) 

in k cilju usmerjeno mentorstvo (IV.).

RV 1: Povprečna povezanost postavk znotraj lestvice (I.) mentorski 

proces na delovnem mestu (M rT0 = 0,70; M rT1 = 0,75) in (IV.) 

k cilju usmerjeno mentorstvo (M rT0 = 0,54; M rT1 = 0,61) je bila 

zmerna do močna. Ob prvem ocenjevanju (T0) se je (I.) mentorski 

proces na delovnem mestu pomembno pozitivno povezoval s 

(IV.) k cilju usmerjenim mentorstvom (τT0 = 0,395, p < 0,001). 

Ob drugem ocenjevanju (T1) pa se povezava med lestvicama (I.) 

mentorski proces na delovnem mestu in (IV.) k cilju usmerjeno 

mentorstvo ni izkazala za statistično pomembno. 

Z ugotavljanjem povezanosti (Kendallov τ test) med posameznimi 

postavkami lestvic (I.) mentorski proces na delovnem mestu 

in (IV.) k cilju usmerjeno mentorstvo ob prvem merjenju (T0) 

smo ugotovili, da se je mentorski proces ob prvem merjenju 

(T0) sočasno pozitivno povezoval s spodbujanjem študenta 

k postavljanju ciljev (IV.1: τ T0 = 0,292, p < 0,011), ugotavljanjem 

konkretnosti in dosegljivosti ciljev za študenta (IV.2: τ T0 = 0,319, 

p = 0,005), ugotavljanjem možnosti učenja (IV.3: τ T0 = 0,317, p 

= 0,006), pojasnjevanjem ciljev študentu (IV.4: τ T0 = 0,434, p < 

0,001), podajanjem povratnih informacij v povezavi z zastavljenimi 

cilji (IV.5: τ T0 = 0,394, p = 0,001) in spodbujanjem samostojnosti 

pri študentih (IV.6: τ T0 = 0,317, p = 0,006). Ob drugem merjenju 
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Spremenljivka »konstruktivna povratna informacija« (VII) se 

dosledno (T0 in T1) povezuje s spodbujanjem razvijanja različnih 

perspektiv na situacijo (VI.4: τ T0 = 0,277, p = 0,023; τ T1 = 0,453, 

p = 0,005), stališčem do samorefleksije (VI.5: τ T0 = 0,313, p = 

0,011; τ T1 = 0,330, p = 0,046) ter skupnim razvijanjem aktivnosti s 

študentom (VI.9: τ T0 = 0,296, p = 0,014; τ T1 = 0,486, p = 0,003). 

Pri prvem merjenju (T0) se »konstruktivna povratna informacija« 

(VII) povezuje tudi s podpiranjem samovrednotenja pri študentih 

(VI.7: τ T0 = 0,259, p = 0,033), pri drugem merjenju (T1) pa s 

spodbujanjem samovrednotenja pri študentu (VI.1: τ T0 = 0,546, 

p = 0,001), usmerjanjem negativnega študentovega čustvovanja 

(VI.2: τ T0 = 0,366, p = 0,023), spodbujanjem kritičnega razmisleka 

pri študentih (VI.3: τ T0 = 0,331, p = 0,040), usmerjanjem 

samospraševanja pri študentih (VI.6: τ T0 = 0,383, p = 0,017) in 

spodbujanjem poglobljenega razmišljanja o pridobljenih izkušnjah 

(VI.8: τ T0 = 0,443, p = 0,007).

T1 = 57       T2 = 32 

α M(SD) α M(SD) r (T1 – T2) Mdiff t (df = 31) d p

I. Mentorski proces na delovnem mestu 0,93 3,41 (0,72) 0,93 3,60(0,55) 0,177 –0,23 –1,49 –0,35 0,15

IV. K cilju usmerjeno mentorstvo 0,87 3,59 (0,42) 0,90 3,65(0,47) 0,309 –0,12 –1,24 –0,26 0,23

VI. K študentu usmerjena evalvacija 0,88 3,70 (0,38) 0,81 3,60(0,44) 0,426 0,05 0,58 0,11 0,57

VII. Konstruktivna povratna informacija 0,44 3,75 (0,30) 0,39 3,68(0,32) 0,280 0,06 0,97 0,21 0,34

*p < 0,05

Tabela 2: Razlike pri lestvicah in postavkah med prvim (T0) in drugim merjenjem (T1)

V tabeli 2 so predstavljene povezanosti (Kendallov τ) med 

posameznimi postavkami lestvic (I.), mentorski proces na 

delovnem mestu in (IV.) k cilju usmerjeno mentorstvo ter 

povezanosti med posameznimi postavkami lestvic k študentu 

usmerjena evalvacija (VI) in konstruktivna povratna informacija 

(VII) ob prvem merjenju (T0) in ob drugem merjenju (T1). 

Porazdelitev podatkov se pri obeh meritvah pri obeh lestvicah in 

večini postavk (izjema so I.1, IV.2, IV.3 pri T0 in I.1, I.2, IV.1, IV.2 in IV.3 

pri T1) pomembno razlikuje od normalne porazdelitve.

Raziskovalno vprašanje (RV) 3: Z analizo podatkov za tretje 

raziskovalno vprašanje smo ugotavljali, kako se stališča mentorjev 

na lestvici o mentorskem procesu na delovnem mestu in lestvici 

k cilju usmerjeno mentorstvo ter lestvici k študentu usmerjena 

evalvacija in konstruktivna povratna informacija (VI, VII) povezujejo 

z demografskimi značilnostmi vzorca. 

V nadaljevanju smo preverili povezave (Kendallov τ) izbranih lestvic 

z demografskimi spremenljivkami (starost, delovne izkušnje, enota 

dela, čas od zadnjega mentorstva študentom, čas za mentorstvo 

na dan, izobraževanje za mentorje).

Starost udeležencev se dosledno (v T0 in T1) pozitivno povezuje 

z delovnimi izkušnjami (τ T0 = 0,756, p < 0,001; τ T1 = 0,675, p < 

0,001), delovne izkušnje pa se dosledno negativno povezujejo 

s časom, ki ga mentor nameni mentoriranju (τ T0 = –0,239, p = 

0,017; τ T1 = –0,267, p = 0,049). Nato se ob prvem merjenju (T0) s 

časom mentoriranja v posameznem dnevu pomembno negativno 

povezuje tudi starost (τ = –0,215, p = 0,033). 

Ob prvem merjenju se starost (τ T0 = 0,234, p = 0,016) in delovne 

izkušnje (τ T0 = 0,240, p = 0,015) povezujejo z mentorskim 

procesom na delovnem mestu. Ob drugem merjenju pa se z 

mentorskim procesom na delovnem mestu povezujejo delovne 

izkušnje (τ T1 = 0,287, p = 0,035). Spremenljivki »k študentu 

usmerjena evalvacija« in »konstruktivna povratna informacija« se 

z demografskimi spremenljivkami ne povezujeta. Delovne izkušnje 

se statistično pomembno povezujejo s časom, ki ga mentor 

nameni izvajanju mentorstva (τ = –0,239, p = 0,017). Enota dela 

se povezuje z udeležbo na izobraževanjih z vsebinami, povezanimi 

z mentorstvom (τ = –0,267, p = 0,032). Več kot polovica 

anketirancev se udeležuje samo posameznih vsebin usposabljanja 

v okviru mentorstva.
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5 RAZPRAVA

Za razvoj mentorskih kompetenc sta potrebni dodatno 

izobraževanje in usposabljanje. Tuomikoski in sodelavci (2018) 

ugotavljajo, da z izobraževanjem mentorji povečajo sposobnosti 

samorefleksije in evalvacije mentorstva, izboljšajo zaupanje in 

sposobnost povratne informacije ter vrednotenja študentovega 

dela. Pomembna vloga kliničnega mentorja je, da omogoči prenos 

teorije v praktične izkušnje ter organizira učne situacije v delovnem 

okolju (Čuk, 2014). Pomembne raziskovalke na dokazih podprte 

zdravstvene nege (Benner, 2001; Benner, et al., 2009; Young 

& Paterson, 2007; Kiger, 2009) poudarjajo vlogo k študentu 

usmerjenega kliničnega okolja in vlogo kliničnih mentorjev tako v 

profesionalnem razvoju kot pri oblikovanju profesionalne vloge v 

delovnem okolju. V tej raziskavi se anketirani mentorji v povprečju 

povsem strinjajo s trditvami iz sklopa o mentorskem procesu 

na delovnem mestu, ki se nanašajo na poznavanje in zavedanje 

pomena vloge mentorja. Dobro so seznanjeni s procesom 

mentorstva, z zahtevami kliničnega usposabljanja in zahtevami 

kakovosti, vedo, kaj je njihova odgovornost, dobro se zavedajo 

dogovorjenih pravil in nalog ter v povprečju visoko ocenjujejo, da 

se po njih tudi ravnajo. Trditve se statistično značilno povezujejo 

s trditvami iz sklopa k cilju usmerjeno mentorstvo, ki vključujejo 

močno strinjanje s trditvami, da mentorji spodbujajo študenta 

k postavljanju ciljev, pojasnjujejo cilje študentu in spodbujajo 

samostojnost pri študentu ter podajajo povratne informacije. Pri 

drugem merjenju so bile statistično značilno povezane trditve v 

zvezi s podajanjem povratnih informacij v povezavi z zastavljenimi 

cilji in spodbujanjem samostojnosti pri študentih. Podobne so 

ugotovitve avtorjev Casey in Clark (2011), ki navajata, da so to 

ključne vloge in odgovornosti kliničnih mentorjev. Postavljanje 

ciljev je povezano s seznanjenostjo z zahtevami, zavedanjem 

dogovorjenih pravil in delovanjem v skladu z dogovorjenimi pravili 

in nalogami (Ward, 2011; Bennett & McGowan, 2014; Vinales, 

2015). Mentorji v tej raziskavi se v povprečju oziroma v veliki meri 

strinjajo, da se zavedajo odgovornosti mentorskega procesa v 

delovnem okolju in vloge kliničnega mentorja, ter se v povprečju 

zelo strinjajo, da izvajajo konstruktivno povratno informacijo ter 

k ciljem usmerjeno mentorstvo med kliničnim usposabljanjem. 

Visoko povprečno ocenjujejo svoje prizadevanje pri ustvarjanju 

varnega okolja, spodbujanju študentov pri delitvi svojih izkušenj, 

spodbujanju študenta pri izkustvenem učenju in refleksiji med 

kliničnim usposabljanjem.

V nadaljevanju ugotovimo, da sta lestvici k študentu usmerjena 

evalvacija in konstruktivna povratna informacija med seboj dosledno 

pozitivno povezani. Pozitivno so povezane trditve za podajanje 

povratne informacije po opravljeni aktivnosti na način, da bo študent 

spremenil svoje delovanje. Konstruktivna povratna informacija 

se dosledno povezuje s spodbujanjem različnih perspektiv na 

situacijo, stališčem do samorefleksije ter skupnim razvijanjem 

aktivnosti s študentom. Pri prvem merjenju se konstruktivna 

povratna informacija povezuje s podpiranjem samovrednotenja 

študenta, usmerjanjem študentovega negativnega čustvovanja in 

spodbujanjem kritičnega mišljenja pri študentih na podlagi izkušenj. 

Kako je pomembno obvladovanje čustev in premagovanje stresa 

ter anksioznosti pri študentih v kliničnem okolju, ugotavljajo tudi 

raziskave, ki so jih opravili Alzayyat in Al-Gamal (2014) ter Dugue 

(2018). Kakšne so značilnosti stresa tako študentov zdravstvene 

nege kot medicine v kliničnem okolju, so raziskovali Rahimi in 

sodelavci (2014). Ugotavljali so, da je veliko negotovosti pri 

ocenjevanju študentov, s tem pa sta povezana tako anksioznost in 

strah študentov kot tudi mentorjev. Mentorji morajo imeti razvite 

sposobnosti, veščine komunikacije in kompetence za premagovanje 

anksioznosti ter obvladovanje čustev, pa navaja Labrague (2013). 

Ugotovitve o povezanosti stališč mentorjev z demografskimi 

značilnostmi pokažejo, da so za izvajanje mentorskega procesa na 

delovnem mestu pomembne starost in delovne izkušnje (pozitivna 

povezanost). Zanimiva je ugotovljena negativna povezanost med 

delovnimi izkušnjami, starostjo in časom mentorstva v posameznem 

dnevu. Statistično različne so tudi nekatere povezave pri prvem in 

drugem merjenju. Pri drugem merjenju se pokaže kot problematična 

postavka »med vrednotenjem usmerjam študenta, kako obvladati 

negativna čustva«. Spremljanje, ocenjevanje in podpora študentu 

pri razvoju samostojnosti ter oblikovanje profesionalne vloge z 

vzorom in spremljanjem študentovega napredka prispevajo k 

pozitivni samoevalvaciji študentov zdravstvene nege, ugotavljajo 

Bennett in McGowan (2014) ter Vinales (2015). Konstruktivna 

povratna informacija študentu je povezana s sprejemanjem 

študenta kot enakovredne osebe in medsebojno komunikacijo ter 

odnosom, ki ga klinični mentor vzpostavi s študentom. Pomembno 

je tudi vključevanje delovnega okolja in sprejemanje drugih članov 

zdravstvenega tima, ki lahko prispevajo k zmanjševanju stresa 

študentov v delovnem okolju, so dokazovali avtorji v raziskavah 

(Wiliams, 2014; Souza, et al., 2016; Scott, 2020). Ključna je tudi 

ugotovitev, da je usposabljanje mentorjev spremenilo stališča v 

razumevanju vlog in odgovornosti kliničnega mentorja ter vplivalo 

na stališča za izvajanje evalvacije in podajanje povratne informacije 

študentom. Razlike v vrednotenju mentorjev se pokažejo med prvim 

in drugim merjenjem. Specialna znanja in usposabljanje kliničnih 

mentorjev za pridobivanje mentorskih kompetenc pomembno 

prispevajo h kakovosti kliničnega usposabljanja, kar je ključna 

aktivnost poučevanja in učenja v delovnem okolju. Mentorji imajo 

ključno vlogo pri uspešnem poučevanju študentov v učnem okolju, 
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pomembna pa je tudi podpora študentom v kliničnem okolju z 

ustrezno komunikacijo in učinkovitimi delovnimi odnosi.

Omejitve raziskave
Rezultatov te raziskave ne moremo posplošiti, saj smo vključili 

le izbrani vzorec kliničnih mentorjev. V članku so predstavljeni le 

delni rezultati analize posameznih spremenljivk v dveh merjenjih. 

Šele podrobnejša analiza bo omogočila celovit prikaz ugotovitev 

povezanosti vloge in pomena usposabljanja kliničnih mentorjev 

ter pridobivanja specialnih znanj oziroma mentorskih kompetenc. 

6 ZAKLJUČEK 

Mentorji v kliničnem okolju imajo odgovorno dvojno vlogo, 

zato poleg rednih delovnih obveznosti ob izvajanju mentorstva 

pogosto doživljajo obremenitve in premalo časa preživijo s študenti 

zdravstvene nege. Vloge in odgovornosti ponekod niso jasno 

definirane, prav tako ne cilji kliničnega usposabljanja in odgovornosti 

učnih baz pri zagotavljanju mentorskega procesa v delovnem okolju, 

čeprav vemo, da je zdravstvena nega profesionalna disciplina, ki 

omogoča razvoj kompetenc samo ob prenosu teorije v klinično 

prakso ter s poučevanjem in učenjem v delovnem učnem okolju. 

Prav tako še vedno niso sistemsko na nacionalni ravni urejene 

zahteve po pridobivanju specialnih znanj in mentorskih kompetenc 

vseh, ki v kliničnem okolju prevzamejo mentorsko vlogo. Podrobneje 

bi bilo treba raziskati tudi nekatere delne ugotovitve te raziskave 

v povezavi z demografskimi značilnostmi, kot so starost, delovne 

izkušnje, izobrazbena struktura in čas, ki ga namenijo za mentorstvo. 

Klinični mentorji potrebujejo razvite kompetence za ocenjevanje, 

podajanje konstruktivne povratne informacije in omogočanje 

refleksije izkušenj ter spretnosti in sposobnosti za obvladovanje 

stresa in negativnih čustev v kliničnem okolju. 

POVZETEK POGLAVJA

Poklici, v katerih se dela z ljudmi, potrebujejo za profesionalni razvoj 

podporne sisteme, ki so vpeti v delovno učno okolje. Mentorstvo 

v zdravstveni negi je vključeno v proces poučevanja in učenja v 

kliničnem okolju. Razvoj kompetenc vključuje odgovornosti, vloge 

in mentorske procese v funkciji pomoči učečim, da povečajo 

samostojnost in samozavest ter razvijejo sposobnosti in socializacijo 

v okviru klinične prakse. Mentorji v delovnem okolju pomagajo 

študentom in jih podpirajo pri zagotavljanju pozitivnih izkušenj. V 

okviru mednarodnega projekta je bila izvedena neeksperimentalna 

kvantitativna študija, katere namen je bil v prvem (T0) in drugem (T1) 

merjenju opisati kompetence v mentorskem procesu študentom 

ter pojasniti medsebojno povezanost spremenljivk. Instrument 

za zbiranje podatkov je bil strukturirani vprašalnik. Za obdelavo 

podatkov so bili uporabljeni deskriptivna statistika, t-test in izračun 

korelacij med spremenljivkami. Potrdili smo statistično značilno 

povezanost med spremenljivkami. Povprečna povezanost postavk 

znotraj lestvice (I.) mentorski proces na delovnem mestu (M rT0 = 

0,70; M rT1 = 0,75) in (IV.) k cilju usmerjeno mentorstvo (M rT0 = 

0,54; M rT1 = 0,61) je bila zmerna do močna. Ob prvem ocenjevanju 

(T0) se je (I.) mentorski proces na delovnem mestu pomembno 

pozitivno povezoval s (IV.) k cilju usmerjenim mentorstvom (τT0 

= 0,395, p < 0,001). Lestvici k študentu usmerjena evalvacija (6) 

in konstruktivna povratna informacija (7) sta med seboj dosledno 

pozitivno povezani (τ T0 = 0,343, p = 0,002; τ T1 = 0,440, p = 

0,002). Na razumevanje vloge in odgovornosti kliničnih mentorjev 

vplivajo specialna znanja, starost in delovne izkušnje. Klinično 

usposabljanje je ključna aktivnost v delovnem učnem okolju. Mentorji 

imajo vlogo in odgovornost pri uspešnem poučevanju študentov. S 

podporo, komunikacijo in učinkovitimi delovnimi odnosi prispevajo 

k oblikovanju profesionalne vloge. 

Ključne besede: poučevanje, učenje, mentorstvo, učno delovno 

okolje, zdravstvena nega.
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SUMMARY OF THE CHAPTER

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MENTORS  
IN A CLINICAL SETTING

Professions that include work with people need support systems 

embedded in the work-learning environment for their professional 

development. Mentoring in nursing is integrated into the 

teaching and learning process in the clinical setting. Competency 

development includes responsibilities, roles and mentoring 

processes to help learners increase independence and confidence 

and develop skills and socialisation within clinical practice. Mentors 

in the work environment provide help and support to students in 

providing positive experiences. In the framework of the international 

project, a non-experimental quantitative study was carried out, 

the purpose of which was to describe the competencies in the 

mentoring process to students in the first (T0) and second (T1) 

measurements and to explain the correlation of the variables. 

The instrument for data collection was a structured questionnaire. 

Descriptive statistics, t test and calculation of correlations between 

variables were used for data processing. We confirmed a statistically 

significant association among variables. Average correlation of items 

within the scale (I.) mentoring process in the workplace (M rT0 = 

0.70; M rT1 = 0.75) and (IV.) goal-oriented mentoring (M rT0 = 

0.54; M rT1 = 0 .61) was moderate to strong. At the first assessment 

(T0), (I.) the mentoring process in the workplace was significantly 

positively associated with (IV.) goal-oriented mentoring (τT0 = 

0.395, p < 0.001). The scales Student-oriented evaluation (6) and 

Constructive feedback (7) are consistently positively correlated with 

each other (τ T0 = 0.343, p=0.002; τ T1 = 0.440, p=0.002). The 

understanding of the role and responsibilities of clinical mentors 

is influenced by special skills, age and work experience. Clinical 

training is a key activity in a work-based learning environment. 

Mentors have a role and responsibility in the successful teaching of 

students. Through support, communication and effective working 

relationships, they contribute to the formation of a professional role. 

Keywords: teaching, learning, mentoring, learning work 

environment, nursing.
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STALNE POVRATNE INFORMACIJE PRI UČENJU 
ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE

mag. Jerneja Meža, Barbara Smrke

1 UVOD

Povratna informacija je bistvena komponenta učinkovitega 

poučevanja in učenja v visokem šolstvu. Še več, kakovostna 

in učinkovita povratna informacija zelo pomembno vpliva na 

študentov uspeh pri študiju in pozneje seveda pri opravljanju dela. 

Zato je zelo smiselna misel, ki zelo dobro povzema bistvo povratne 

informacije: »Povratna informacija je gorivo, ki omogoča pot k 

izboljšanim kompetencam« (Parsloe, n. d. cited in Hardavella, et 

al., 2017).

Posredovati povratne informacije na učinkovit in inovativen način, 

je izziv. Koristi pa so lahko ugodne tako za mentorja kot študenta. 

Nove inovativne metode posredovanja povratne informacije se 

lahko uporabljajo v predavalnici in kliničnem okolju ter lahko vodijo 

k povečani produktivnosti, izboljšanju ravnotežja med poklicnim 

in zasebnim življenjem, zadovoljstvu pri delu, medsebojnemu 

spoštovanju in občutku vrednosti (Razvoj prakse povratne 

informacije za izboljšanje učenja skozi umetnost, n. d.).

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

Povratna informacija je kompleksen koncept. Zaradi tega lahko 

zasledimo več definicij povratne informacije, ki različno poudarjajo 

določene značilnosti in njene elemente. Splošnejša definicija 

povratne informacije to definira kot proces, prek katerega 

prejemnik komunicira s pošiljateljem, tako da vrača drugo sporočilo 

(Schermerhron, et al., 2005). Če smo na polju izobraževanja 

in izobraževalnega procesa, lahko govorimo o zvezi, kako se 

študentovo sedanje stanje (trenutne kompetence) povezuje s 

cilji in standardi, ki jih želimo doseči (želene kompetence) (Nicole 

& Macfarlane-Dick, 2006), oziroma gre za zmanjševanje vrzeli 

med študentovimi dejanskimi in želenimi kompetencami (Mulliner 

& Tucker, 2015). Še podrobneje koncept povratne informacije 

opredeljuje definicija, ki govori o povratni informaciji kot o vsakršni 

izmenjavi sporočil, ki so ustvarjena znotraj vrednotenja oziroma 

ocenjevanja in ki se pojavljajo znotraj in tudi zunaj konteksta 

trenutnega procesa učenja. Ta sporočila so lahko prikrita ali odkrita 

(aktivno ali pasivno iskane in/ali prejete) in prihajajo iz več različnih 

virov (Evans, 2013; Mulliner & Tucker, 2015).

V izobraževanju študentov zdravstvene nege je klinično 

usposabljanje, ki poteka v kliničnem okolju, bistven in izredno 

pomemben del izobraževanja. To je okolje, v katerem študenti 

vzpostavijo povezavo med teorijo in prakso ter se pripravijo 

za opravljanje svojega bodočega poklica/dela (Gidman, et al., 

2011; Frazer, et al., 2014). Izkušnje v kliničnem usposabljanju in 

kliničnem okolju, ki spodbujajo pozitivne odnose, so ključne in zelo 

močno vplivajo na študentovo željo, da v poklicu ostane tudi po 

zaključenem izobraževanju (Crombie, et al. 2013; Thomas, et al., 

2012). 

Kaj je torej povratna informacija v kliničnem okolju in kakšna naj bi 

bila? V kliničnem okolju lahko povratno informacijo definiramo kot 

specifično informacijo, ki omogoča primerjavo med študentovimi 

trenutnimi kompetencami in kompetencami, ki naj bi jih dosegel ob 

zaključenem kliničnem usposabljanju. Dane so izključno z namenom 

izboljšanja trenutnega znanja in spretnosti študentov ter kot takšne 

vodijo h končnemu cilju izobraževanja, ki je zdravstveni delavec z 

vsemi potrebnimi kompetencami za nudenje kakovostne in varne 

obravnave pacientov. Mentor mora zato poleg strokovnega znanja 

zelo dobro in natančno poznati tudi cilje kliničnega usposabljanja in 

želene kompetence. Tako lahko kakovostno in učinkovito opazuje 

sam proces pridobivanja znanja in spretnosti pri študentu, izvedbo 

postopkov in posegov, njegov odnos, komunikacijo, primerja 
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trenutno in želeno stanje ter ga na podlagi tega ob omogočanju 

stalne opore in povratnih informacij o njegovem napredku vodi do 

želenega cilja. Pri tem lahko gre za opazovanje izvedbe same ali 

za pregled njegovih pisnih izdelkov (poročil, zapisov ...) (Van der 

Ridder, et al., 2008). 

Ta proces ni nujno omejen na neki dokončni cilj, ampak lahko 

gre tudi za nenehno izboljševanje. To je pravzaprav tudi zelo 

zaželeno. Povratne informacije so namreč koristne za stalen razvoj 

strokovnega znanja. Vsebino povratne informacije pa determinira 

razlika med trenutnimi in želenimi kompetencami. Vrzel med 

tema dvema kompetencama je lahko majhna, velika, lahko je tudi 

pozitivna ali negativna. Torej lahko gre za primanjkljaj znanja oziroma 

spretnosti (velik ali majhen) ali za preseganje v znanju in spretnosti 

(večje ali manjše) (Van der Ridder, et al., 2008).

Povratna informacija je pomembna še z nekega drugega vidika, 

saj poleg tega, da vodi študenta do želenega cilja v izobraževanju, 

omogoča tudi njegov razvoj v vedno bolj samostojnega učečega 

se posameznika. To pomeni, da ob povratnih informacijah pridobiva 

sposobnosti, da sam spremlja, evalvira in regulira svoje učenje 

(Plakht, et al., 2013; Juwah, et al., 2004). Študenti se torej zaradi 

ustreznih povratnih informacij počutijo tudi bolj samozavestne in 

kompetentne v svoji vlogi, kar je pomembno pri oblikovanju njihove 

poti poklicnega razvoja. Ta proces postane še toliko učinkovitejši, če 

so te povratne informacije sprotne oziroma takojšnje (Glover, 2000; 

Branch & Paranjape, 2020).

Koncept povratne informacije se je razvijal in je prešel prek bolj 

konvencionalnega pogleda, da gre za bolj kot ne enosmerno 

posredovanje informacij študentom glede rezultatov njihovega 

učenja/dela, k bolj na študenta osredinjen model, ki podpira učenje 

tako znotraj konteksta visokošolskega izobraževanja kot tudi širše 

in daljnosežno (na učenje v prihodnosti). Pri prvem pristopu je 

študent le pasiven prejemnik informacij, pri drugem pa se študent 

aktivno vključi v sam proces. Zadnje zahteva stalen dialoški pristop, 

ki v proces aktivno vključuje tudi študente same in jim omogoča 

razvoj samoregulacije. Tako študent tudi bolj razume cilje učenja in 

lažje sam ovrednoti svoj trenutni uspeh glede na cilje, ki se od njega 

pričakujejo. To mu omogoča, da lažje premosti vrzel med trenutnim 

stanjem in tistim, ki je želeno v kontekstu trenutnega izobraževanja 

in tudi daljnosežno. Povratne informacije so torej opredeljene kot 

nekakšen regulativni mehanizem, pri katerem učinek nekega ukrepa 

povratno učinkuje v smislu, da se spremeni in izboljša prihodnje 

ukrepanje oziroma vedenje. Novejši koncept povratne informacije 

torej postavi študenta v središče te povratne zanke in poudari 

pomembnost njegove vključenosti in aktivnosti v tem celotnem 

procesu. Zato ni nepomembno, kako študenti percipirajo podano  

povratno informacijo, saj jo lahko zavrnejo oziroma je ne sprejmejo  

v celoti, če ta ni posredovana kakovostno in učinkovito, pojavijo se 

lahko tudi dvomi o njeni verodostojnosti, če je povratna informacija  

v nasprotju z njihovo samooceno (Ramani, et al., 2019; Telio, et al.,  

2014; Juwah, et al., 2004)

V procesu dajanja povratnih informacij je zelo pomemben 

medosebni odnos med mentorjem in študentom. Tudi od tega 

odnosa je odvisno, koliko bodo povratne informacije sprejete in 

koliko bodo vplivale na izboljšanje učinkovitosti ter zmanjšale vrzel 

med trenutnimi in želenimi kompetencami (Ramani, et al., 2019; 

Van der Walle-van de Geijn, et al., 2020).  Poleg medosebnega 

odnosa med mentorjem in študentom pa na sprejemanje povratnih 

informacij vplivajo še namen, ki ga ima mentor ob posredovanju 

informacij, neposredno opazovanje uspešnosti študenta pri izvajanju 

nalog v kliničnem okolju, skladnost prejete informacije s samooceno 

ter zaznavanje ogroženosti samozavesti oziroma samopodobe 

študenta (Ramani, et al., 2019).  

Da bi torej zagotovili sprejemanje povratnih informacij v čim večji 

meri, moramo v kliničnem okolju spodbujati zaupljiv medosebni 

odnos med mentorjem in študentom ter ponuditi oziroma ustvariti 

varno in pozitivno učno okolje (Van der Walle-van de Geijn, et 

al., 2020). V takšnem okolju tudi študenti razvijejo višjo stopnjo 

samoevalvacije in samoregulacije, ta pa vodi tudi k večji motivaciji 

za napredovanje in izboljšanje kompetenc (Allen & Molloy, 2017). 

Dokler namreč študenti ne delujejo na podlagi povratnih informacij, 

povratna zanka ostane nepopolna.

Mentorju mora biti omogočeno redno sprotno in neposredno 

opazovanje študenta pri opravljanju dela in njegovega napredka. 

Sprejemanje in uspešnost povratnih informacij pa se bosta okrepila 

tudi s tem, da bodo te osredotočene na cilj in ponudile možnost 

za načrtovanje ukrepov za izboljšanje uspešnosti. V več študijah 

je bilo ugotovljeno, da so povratne informacije na visokošolskih 

(zdravstvenih) ustanovah redke in pogosto nejasne, zato malo 

vplivajo na študentovo uspešnost (Telio, et. al., 2014; Ramani, et 

al., 2019). Istočasno klinični mentorji poročajo, da se pri dajanju 

povratnih informacij srečujejo z več ovirami: pomanjkanje časa za 

neposredno opazovanje študenta pri izvajanju nalog v kliničnem 

okolju, pomanjkanje znanja za posredovanje učinkovite povratne 

komunikacije in tudi zaskrbljenost, da bi »negativne« povratne 

informacije škodile odnosu med njimi in študenti (Ramani, et al., 

2019).

Ključno je razumeti pomembne dejavnike ter tudi ovire, ki vplivajo 
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na uspešnost povratnih informacij in na njihovo sprejemanje s strani 

študentov. Zato jih v nadaljevanju še bolj strnjeno poudarjamo. 

Študentom je pomembno, da jim mentor nameni veliko časa, da 

jih podpira in spodbuja njihovo pridobivanje znanja in spretnosti, na 

primer s spodbujanjem izražanja mnenj o strokovnih vprašanjih in 

s ponujanjem povratnih informacij. Študenti se namreč zanašajo 

na povratne informacije tistih posameznikov, ki jih spoštujejo in so 

jim vzor (Jack, et al., 2019; Branch & Paranjape, 2020; Telio, et al., 

2014). Pomembno je, da jih ta posameznik spodbuja k učenju in tudi 

k temu, da se kljub kakšnim napakam počutijo dovolj samozavestno, 

da poskusijo znova (Donaldson & Carter 2005). Znati pretvoriti 

napake v vir učenja in pokazati zaupanje v sposobnosti študentov 

pomembno prispeva k spodbudi za nadaljevanje in napredek. To 

so pomembne lastnosti mentorja kot vzornika (Hayajneh, 2011). 

Študenti ocenjujejo, da je poleg spodbudnega okolja in mentorjeve 

dostopnosti eden ključnih dejavnikov, ki močno vplivajo na njihovo 

napredovanje, tudi prejemanje kakovostnih povratnih informacij s 

strani njihovega mentorja (Sweet & Broadbent, 2017; Makarem, et 

al., 2001 cited in Esmaeili, et al., 2014). 

Če študentom ne podajamo sprotnih povratnih informacij, se bo to 

izražalo pri njihovem uspehu in napredku. Študenti bodo domnevali, 

da izvajajo vse naloge ustrezno in pravilno, zato bodo še naprej delali 

tako. To lahko vodi v napačno oceno lastnega znanja in spretnosti 

ter gradi napačno zaznavanje. Dolgoročno pa ne prispeva k 

želenemu končnemu cilju (Branch & Paranjape, 2020). 

V težnji, da bi bile povratne informacije čim učinkovitejše, je 

pomembno, da so te: osredotočene na cilj, ki ga želimo doseči, 

oprijemljive in transparentne, takšne, da omogočajo pripravo 

načrta, ki bo vodil k izboljšanju učinkovitosti, podane na primeren 

način, pravočasne, nenehne in konsistentne (Branch & Paranjape, 

2020). Povratne informacije morajo biti podane na podlagi 

dobrega opazovanja trenutnih kompetenc študentov in podane s 

strani dobro usposobljenega mentorja ter zelo specifične (Van der 

Ridder, et al., 2008). S strani študenta mora biti povratna informacija 

zaznana kot osebna, vzpodbudna/motivacijska in konstruktivna 

(Mulliner & Tucker, 2015). Mentor v kliničnem okolju pa naj bi 

učinkovito povratno informacijo spodbudil: z ustvarjanjem kulture 

povratnih informacij, z uporabo strukturiranih komunikacijskih orodij, 

s spodbujanjem dialoga,  s prepoznavanjem človeških dejavnikov ter 

s sprejemanjem svojega položaja kot mentorja (Motley & Dolansky, 

2015). Poleg tega je pomembno tudi, da mentor študentom dobro 

predstavi, kaj je dobra izvedba in kaj je končni cilj, študentom se 

morata omogočati samoocenjevanje in samorefleksija, jim dajati 

kakovostne informacije o njihovem lastnem učenju, konceptualizirati 

povratno informacijo bolj kot dialog in ne toliko kot posredovanje 

informacij. Povratna informacija pa naj bi omogočala predvsem 

informacije o napredku in dosežkih. Učinkovita povratna informacija 

daje tudi informacijo mentorju glede možnih izboljšav njegovega 

poučevanja (Al-Bashir, et al., 2016).

3 METODA

V raziskavi smo uporabili kvalitativno paradigmo raziskovanja in 

metodo deskripcije. Podatke smo pridobili na podlagi oddanih 

nalog sodelujočih v projektu Quality mentorship for developing 

competent nursing students (QualMent). Teoretični del podatkov 

je bil pridobljen iz znanstvenih monografij, strokovnih in znanstvenih 

člankov ter zbornikov znanstvenih konferenc. Uporabili smo 

bibliografske baze podatkov (COBISS, CINAHL, Esmerald, 

PubMed), pri čemer smo uporabili naslednje ključne besede v 

slovenskem jeziku: povratna informacija, učinkovita povratna 

informacija, povratna informacija v visokem šolstvu, povratna 

informacija v izobraževanju v zdravstveni negi; in v angleškem 

jeziku: feedback, effective feedback, feedback in higher 

education, feedback in nursing education.

Opis vzorca 
V februarju 2020 smo na Visoki zdravstveni šoli v Celju začeli 

izvajati usposabljanje v okviru mednarodnega projekta Quality 

mentorship for developing competent nursing students 

(QualMent). Usposabljanja se je sprva udeležilo 63 kliničnih 

mentorjev iz različnih zdravstvenih institucij iz vse Slovenije. Zaradi 

razglasitve epidemije koronavirusa SARS CoV2 smo bili primorani 

v marcu usposabljanje prekiniti in ga nadaljevati v jesenskih 

mesecih leta 2020. Usposabljanje je v nadaljevanju potekalo na 

daljavo po aplikaciji ZOOM in sistemu MOODLE. Nadaljevanja 

se je udeležilo in usposabljanje tudi zaključilo 33 mentorjev. V 

okviru usposabljanja so se mentorji seznanili z vrsto različnih 

vsebin, pomembnih za kakovostno opravljanje mentorstva 

študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju. Med drugim so se 

podrobneje seznanili tudi s pomenom stalnih povratnih informacij 

pri učenju študentov oziroma procesom dajanja in sprejemanja 

konstruktivnih in podpornih povratnih informacij. 

Udeleženi, vključeni v raziskavo, so izpolnjevali naslednji vključitveni 

merili: 

• izobrazba (diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani 

zdravstveni tehnik) in

• udeležba na usposabljanju za klinične mentorje pri projektu 

QualMent.
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Slika 1: Prikaz kategorij za vprašanje »Zakaj so pri kliničnem izobraževanju 
študentov zdravstvene nege potrebne povratne informacije?«

Opis instrumentarija
Podatke smo pridobili z dvema vprašanjema odprtega tipa, ki 

smo jih zastavili sodelujočim v projektu QualMent. Na zastavljeni 

vprašanji so sodelujoči odgovorili v pisni obliki. 

Opis zbiranja in obdelave podatkov 
Ker nas je zanimalo, kako mentorji dojemajo pomen povratnih 

informacij in kako bi lahko njihovo uporabo še bolj uveljavili v 

vsakodnevni praksi, smo jih prosili, da nam odgovorijo na naslednji 

dve vprašanji: 

• Zakaj so pri kliničnem izobraževanju študentov zdravstvene nege 

potrebne povratne informacije?

• Kaj bi lahko storili, da bi stalne povratne informacije postale redna 

praksa pri kliničnem izobraževanju študentov zdravstvene nege? 

Vprašanji sta bili odprtega tipa in sta mentorjem omogočali, da so 

v polnosti izrazili svoje misli in svoj pogled na povratne informacije, 

njihov pomen v kliničnem okolju ter možnosti za njihovo boljše 

uveljavljanje v vsakdanji mentorski praksi. Svoje odgovore je podalo 

vseh 33 kliničnih mentorjev, ki so nadaljevali in v decembru 2020 

tudi v celoti zaključili usposabljanje.

V nadaljevanju smo na podlagi analize besedila – odgovorov 

mentorjev – izluščili besede, ki pri prvem vprašanju izražajo njihovo 

percepcijo pomena povratnih informacij ter pri drugem vprašanju 

njihove predloge za večje uveljavljanje povratnih informacij v 

procesu kliničnega usposabljanja. Ti zadnji odgovori so nam 

ponudili vpogled oziroma nakazali tudi ovire, ki se pojavljajo in 

otežujejo proces, da bi se potencial, ki ga omogočajo povratne 

informacije, v postopku pridobivanja kompetenc študentov 

zdravstvene nege popolnoma izkoristil.

Podatki so bili pridobljeni pri reševanju nalog v okviru projekta 

QualMent. Sledila je analiza, tako da smo večkrat natančno prebrali 

odgovore ter določili ključne besede, kode. 

Hkrati smo pri vsaki vsebinski kategoriji določili številčno pojavnost 

(frekvenco) besed oziroma stavkov, ki si delijo enak pomen. Zadnji 

podatek se je uporabil za analizo tega, kateri vsebinski kategoriji bi 

lahko pripisali, da najbolje opisuje oziroma izraža njihovo mnenje.

4 REZULTATI

V nadaljevanju prikazujemo kode, ki smo jih prepoznali kot ključne 

za odgovore na zastavljena vprašanja. Kode smo nato povezali v 

vsebinske kategorije.

• Dobimo mnenje, občutke, misli.
• Omogoča odkrit pogovor.
• Izrazimo svoje potrebe, želje.
• Prednosti in slabosti odnosa.
• Krepitev odnosa med študentom in mentorjem.
• Prepoznavanje drug drugega.

Gradnja medosebnega odnosa med 
študentom in mentorjem

• Pregled poteka procesa – preusmerjanje.
• Sprememba, izboljšanje posameznika.
• Izpopolnjevanje študentovega znanja.
• Prepoznavanje področij, na katerih je potrebna 
dopolnitev, nadgradnja znanj in izkušenj.
• Spremljanje uspešnosti študenta.
• Popraviti napake.
• Usmeritev.
• Uspešnost.
• Izboljšave, spremembe in razvoj.
• Sprotno odpravljanje pomanjkljivosti.
• Presoja uspešnosti drugih. 
• Napredovanje.
• Sprotno informiranje.
• Sistematično vodenje napredka študenta.

Sprotna krepitev močnih točk in odpravljanje 
primanjkljaja v kompetencah študenta

• Potrditev študentovega dela, truda in znanja.
• Večja motivacija, zagon za nadaljnje pridobivanje 
izkušenj.
• Krepitev samopodobe.
• Povečajo občutek uspešnosti pri spoprijemanju
z izzivi.
• Študent je motiviran za dosego ciljev.
• Izboljšujejo motivacijo.
• Realističen razvoj samospoštovanja in
samozavesti.

Motiviranje študenta in 
dvig njegove samozavesti

• Izboljšanje, nadgradnja, prilagoditev učnih 
procesov.
• Dragocena informacija o poučevanju mentorja.
• Razumevanje študenta.
• Informacije o lastnem delu.
• Oseben vpliv.

Izboljšanje mentorjevega dela
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Slika 1 prikazuje vsebinske kategorije, ki se nanašajo na vprašanje 

»Zakaj so pri kliničnem izobraževanju študentov zdravstvene nege 

potrebne povratne informacije?«. 

Izjave sodelujočih smo razvrstili v naslednje štiri vsebinske 

kategorije: »gradnja medosebnega odnosa med študentom 

in mentorjem«, »sprotna krepitev močnih točk in odpravljanje 

primanjkljaja v kompetencah študenta«, »motiviranje študenta in 

dvig njegove samozavesti« in »izboljšanje mentorjevega dela«.

Po določitvi številčne pojavnosti (frekvenc) besed oziroma stavkov, 

ki si delijo enak pomen znotraj posamezne vsebinske kategorije, 

smo ugotovili, da je povratna informacija v mentorjevih očeh 

najpomembnejša za sprotno krepitev močnih točk in odpravljanje 

primanjkljaja v kompetencah študenta, sledi, da je povratna 

informacija pomembna za izboljšanje mentorjevega dela, da je 

pomembna za gradnjo medosebnega odnosa med mentorjem 

in študentom ter da je pomembna za motiviranje študenta in dvig 

njegove samozavesti. 

Pri drugem vprašanju »Kaj bi lahko storili, da bi stalne povratne 

informacije postale redna praksa pri kliničnem izobraževanju 

študentov zdravstvene nege?« smo ugotovljene besede (kode) 

strnili v pet vsebinskih kategorij (slika 2).

Slika 2: Prikaz kategorij za vprašanje »Kaj bi lahko storili, da bi stalne povratne informacije 
postale redna praksa pri kliničnem izobraževanju študentov zdravstvene nege?«

• Odkrit pogovor, brez stresa in pritiska.
• Empatičen odnos.
• Jasna in razumljiva komunikacija.
• Sprotno reševanje nesoglasij. 
• Izmenjava mnenj, stališč, neformalni pogovori.
• Spoštovanje, pravičnost, zaupljivost.
• Sprejetost.

Dober in zaupljiv odnos med 
mentorjem in študentom

• Redni, sprotni individualni pogovori s študentom.                                                   
• Dnevnik beleženja in evalvacije.
• Uporaba skupnega dokumenta za vpis, baza.
• Tedenske konzultacije.
• Uporaba IK tehnologije pri komunikaciji.

Sprotni pregled in beleženje 
opravljenega dela/napredka

• Redno izobraževanje.
• Pedagoško-andragoške izkušnje.
• Dodatna teoretična in morda tudi praktična znanja.
• Periodično obnavljanje znanj.
• Nadaljnja izobraževanja.
• Poznati in prepoznati pomen povratnih informacij.

Ustrezno izobražen in usposobljen mentor

• Motiviranje za sprejemanje in podajanje 
povratnih informacij. 

Aktivno vključevanje študentov

• Časovna stiska.
• Sistematizacija delovnega mesta mentorja za 
vsak oddelek/enoto.
• Mentorsko delo naj opravljajo osebe, ki si to želijo.

Več časa, ki ga lahko namenijo mentorstvu
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• Odkrit pogovor, brez stresa in pritiska.
• Empatičen odnos.
• Jasna in razumljiva komunikacija.
• Sprotno reševanje nesoglasij. 
• Izmenjava mnenj, stališč, neformalni pogovori.
• Spoštovanje, pravičnost, zaupljivost.
• Sprejetost.

Dober in zaupljiv odnos med 
mentorjem in študentom

• Redni, sprotni individualni pogovori s študentom.                                                   
• Dnevnik beleženja in evalvacije.
• Uporaba skupnega dokumenta za vpis, baza.
• Tedenske konzultacije.
• Uporaba IK tehnologije pri komunikaciji.

Sprotni pregled in beleženje 
opravljenega dela/napredka

• Redno izobraževanje.
• Pedagoško-andragoške izkušnje.
• Dodatna teoretična in morda tudi praktična znanja.
• Periodično obnavljanje znanj.
• Nadaljnja izobraževanja.
• Poznati in prepoznati pomen povratnih informacij.

Ustrezno izobražen in usposobljen mentor

• Motiviranje za sprejemanje in podajanje 
povratnih informacij. 

Aktivno vključevanje študentov

• Časovna stiska.
• Sistematizacija delovnega mesta mentorja za 
vsak oddelek/enoto.
• Mentorsko delo naj opravljajo osebe, ki si to želijo.

Več časa, ki ga lahko namenijo mentorstvu

Slika 2 prikazuje vsebinske kategorije, ki se nanašajo na vprašanje 

»Kaj bi lahko storili, da bi stalne povratne informacije postale redna 

praksa pri kliničnem izobraževanju študentov zdravstvene nege?«. 

Izjave sodelujočih smo razvrstili v naslednjih pet vsebinskih 

kategorij: »dober in zaupljiv odnos med mentorjem in študentom«, 

»ustrezno izobražen in usposobljen mentor«, »aktivno vključevanje 

študentov«, »sprotni pregled in beleženje opravljenega dela/

napredka« in »več časa, ki ga lahko namenijo mentorstvu«.

Po določitvi številčne pojavnosti (frekvenc) besed oziroma stavkov, 

ki si delijo enak pomen znotraj posamezne vsebinske kategorije, 

smo ugotovili, da mentorji menijo, da je za redno prakso podajanja 

povratnih informacij pri kliničnem usposabljanju najpomembnejše, 

da se vzpostavi dober in zaupljiv odnos med mentorjem in 

študentom. Enako je pomembno, da se izvajata redni sprotni 

pregled in beleženje opravljenega dela/napredka študenta. Nato 

sledi mnenje, da je za to delo treba mentorja ustrezno izobraziti in 

usposobiti. Na predzadnjem mestu je izražena potreba po tem, 

da bi imel mentor več časa, ki bi ga lahko namenil mentoriranju, 

oziroma potreba po dodatni osebi, ki bi se lahko posvetila temu. Na 

zadnjem mestu je bilo izraženo mnenje, da je v sam proces treba 

aktivneje vključevati študente. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in kvalitativne analize odgovorov 

kliničnih mentorjev smo pripravili grafični prikaz (slika 3), ki prikazuje 

proces in poti vplivanja povratnih informacij v mentorskem procesu 

v kliničnem okolju. 

Grafični prikaz je pripravljen v skladu s sodobnim pristopom, ki 

konceptualizira povratno informacijo kot dialog med mentorjem 

in študentom. Poudarja pa tudi proces samorefleksije tako pri 

študentu kot pri mentorju ter proces priprave akcijskega načrta, 

ki vodi do izboljšanja kompetenc ne le pri študentu, temveč tudi 

pri mentorju.

Slika 3: Prikaz mentorskega procesa v kliničnem okolju in poti vplivanja
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5 RAZPRAVA

Na podlagi pregleda literature in izvedene raziskave lahko 

ugotovimo, da se bomo pri podajanju in navsezadnje tudi pri 

sprejemanju povratne informacije najučinkoviteje spoprijeli s 

tem izzivom, če bomo sledili novejšemu pristopu in pogledu, ki 

v ospredje postavlja dialoški proces v izmenjavi informacij med 

mentorjem in študentom. Pri tem je pomembno, da se zavedamo, 

da na eni strani mentor opazuje študentovo izvajanje postopkov 

in posegov ter posreduje povratne informacije študentu glede 

njegovega napredka, na drugi strani pa študent prav tako s svojim 

aktivnim vključevanjem v proces posreduje povratne informacije 

mentorju ne le o svojem lastnem napredku, temveč tudi o 

mentorjevi kakovosti in uspešnosti izvajanja mentorskega oziroma 

pedagoškega procesa. Na ta način tako študent kot tudi mentor 

pridobita pomembne informacije o uspešnosti svojega dela 

ter signale za morebitno spremembo svojega vedenja oziroma 

delovanja, ki bo ob ustrezni korekciji oziroma regulaciji vodilo do 

želenih ciljev izobraževalnega oziroma mentorskega procesa. Poleg 

tega je pomembno, da se zavedamo, kot poudarjajo Al-Bashir in 

sodelavci (2016), vpliva povratnih informacij na prihodnjo prakso in 

razvoj učenja študenta. Poudarjajo, da bodo povratne informacije, 

ki jih bo študent prejel (namerne in nenamerne), pomembno 

vplivale na njegovo učenje v prihodnosti, na podlagi njih se bo 

oblikovala tudi njegova profesionalna identiteta.

Iz odgovorov mentorjev izhaja, da se ti zavedajo, da so torej 

povratne informacije na eni strani pomembne za krepitev močnih 

točk in odpravljanje primanjkljaja v kompetencah študenta, saj 

je ta vsebinska kategorija po pogostosti odgovorov na prvem 

mestu. Prav tako se zavedajo, da povratne informacije pomembno 

vplivajo tudi na izboljšanje njihovega, torej mentorjevega dela. Ta 

vsebinska kategorija se je namreč uvrstila na drugo mesto po 

pogostosti odgovorov. Da sta pomembna oba vidika, izhaja tudi 

iz pregleda literature. Avtorji namreč navajajo zmanjševanje vrzeli 

med trenutnimi in želenimi kompetencami študenta, prav tako pa 

poudarijo pomen povratnih informacij pri izboljšavah mentorjevega 

poučevanja (Nicole & Macfarlane-Dick, 2006; Mulliner & Tucker, 

2015; Al-Bashir, et al., 2016). 

Za sodelujoče v raziskavi je povratna informacija pomembna 

tudi z vidika gradnje medosebnega odnosa med mentorjem 

in študentom. S tem se povezuje tudi vzpostavitev dobrega in 

zaupljivega odnosa med obema akterjema. Dober in zaupljiv odnos 

pa ima po mnenju sodelujočih mentorjev najpomembnejši vpliv na 

to, ali se podajanje povratnih informacij še bolj uveljavi pri kliničnem 

usposabljanju. Ta vidik pa odseva tudi iz pregleda literature, pri 

čemer avtorji pogosto opozarjajo na pomen, ki ga ima odnos ne 

samo za dajanje povratnih informacij, temveč tudi za sprejemanje. 

Od tega je zelo odvisno, ali se bo študent (in tudi mentor) odzval in 

ukrepal ter ustrezno korigiral oziroma reguliral svoje vedenje v želji 

doseganja želenega cilja. 

Mentorji so prav tako izpostavili, sicer v manjši meri, da je povratna 

informacija pomemben vzvod za motiviranje študenta ter za 

krepitev njegove samozavesti. Da mentorji to prepoznavajo, je zelo 

pomembno, saj lahko krepitev samozavesti pomembno prispeva 

k oblikovanju poklicnega razvoja in poklicne identitete, ki v končni 

fazi vpliva tudi na to, ali se študent po zaključenem izobraževanju 

odloči ostati v poklicu (Glover, 2000). Vidik motivacije pa je ključen 

v tem, da se študenta tako nenehno vzpodbuja k temu, da delo 

nadaljuje in pri tem napreduje.  

Z vidika večje uveljavitve povratnih informacij v kliničnem 

usposabljanju pa je po mnenju mentorjev enako pomemben, kot je 

dober in zaupljiv odnos med mentorjem in študentom, tudi sproten 

pregled in beleženje opravljenega dela/napredka študenta. To je 

pravzaprav resnično nujno, saj ta pristop mentorja usmeri k temu, 

da natančno in neposredno opazuje študentovo delo in napredek 

ter na podlagi tega posreduje sprotne povratne informacije, ki 

omogočajo hiter odziv in ustrezno ukrepanje. Povratne informacije 

pa tako postanejo veliko učinkovitejše. 

Sodelujoči v raziskavi poudarijo tudi nujno potrebo po tem, da 

so mentorji ustrezno izobraženi in usposobljeni za opravljanje te 

naloge. S tem namreč pridobijo ustrezna znanja in tudi izkušnje, 

hkrati pa bolje prepoznajo pomen povratnih informacij. To pa bi 

lahko razširili tudi na preostale člane negovalnega tima. Iz izjav 

mentorjev pa je bilo razvidno tudi, da je pomembna ovira čas 

oziroma njegovo pomanjkanje. Pomanjkanje znanja ter časa je 

torej lahko pomembna ovira pri uveljavljanju povratnih informacij 

v vsakodnevni praksi. Temu pritrjujejo tudi različni avtorji, ki 

izpostavljajo pomanjkanje časa za neposredno opazovanje 

študenta pri izvajanju nalog v kliničnem okolju ter pomanjkanje 

znanja za posredovanje učinkovite povratne informacije (Ramani, 

et al., 2019).

Eden pomembnih vidikov, ki ga ne smemo zanemariti v 

celotnem procesu dajanja in prejemanja povratnih informacij, 

je samorefleksija o opravljenem delu in napredku (Juwah, et al., 

2004). Ta je namreč izhodišče za nadaljnje ukrepanje in vodi k 

pripravi akcijskega načrta za izboljšanje trenutnega stanja tako pri 

študentu kot tudi pri mentorju. Končni cilj je izboljšanje kompetenc 

študenta za opravljanje posegov in postopkov, kar omogoča 
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nudenje kakovostne in varne oskrbe pacientov, ter seveda 

posledično vedno večja samostojnost in neodvisnost študenta od 

mentorja. Cilj je tudi izboljšanje mentorjevih kompetenc za izvajanje 

mentorskega procesa. Pri tem je pomembno, da izboljšanje 

kompetenc sega tudi zunaj okolja kliničnega usposabljanja in ima 

daljnosežen vpliv, med drugim tudi na učenje posameznika.

6 ZAKLJUČEK 

Povratna informacija je bistven del učnega procesa v kliničnem 

okolju, saj študentu omogoča primerjavo med njegovimi trenutnimi 

in želenimi kompetencami, ki so izhodni cilj učnega procesa. Smisel 

povratnih informacij je to, da študentom pomagajo doseči ali celo 

preseči ta cilj. 

Učinkovita povratna informacija je takšna, ki je podana sproti, 

v primernem okolju, se osredotoča na samo izvedbo in ne na 

osebo, je specifična in konkretna ter osnovana na neposrednem 

opazovanju študentovega dela ali podana na podlagi objektivnih 

podatkov/informacij. Prav tako naj ne bi vključevala vrednostnih 

sodb. Pomembno je tudi, da na podlagi povratne informacije 

osnujemo načrt ukrepanja, ki bo vodil do izboljšanja kompetenc. 

Študent in mentor morata biti v tem procesu zaveznika. 

Samorefleksija omogoča študentu, da s pomočjo mentorja 

načrtuje izboljšanje. Ne smemo pa zanemariti tudi vpliva, ki ga ima 

takšna povratna informacija na izboljšanje mentorjevih pedagoških 

kompetenc.

Da bi stalne povratne informacije postale redna praksa pri kliničnem 

izobraževanju študentov zdravstvene nege, bi bilo treba spremeniti 

pogled na povratne informacije tako s strani študenta kot mentorja, 

ker v praksi še vedno prepogosto pomenijo nekaj negativnega. 

Povratno informacijo si moramo predstavljati kot darilo, za oba, 

saj lahko ima pozitiven učinek na odnos, miselnost in pridobivanje 

znanja ter spremembo učnega načrta za naslednje generacije. 

POVZETEK POGLAVJA

Poglavje obravnava stalne povratne informacije pri učenju študentov 

zdravstvene nege. Še posebej se osredotoča na proces dajanja 

in prejemanja povratnih informacij v kliničnem okolju, kjer poteka 

pomemben del izobraževanja študentov zdravstvene nege. Pri 

tem poudarja pomen dialoškega procesa in samorefleksije ter 

načrtovanja izboljšav kompetenc tako na strani študenta kot 

tudi na strani mentorja. V raziskovalnem delu se osredotočamo 

na mentorje v kliničnem okolju in njihovo dojemanje pomena 

povratnih informacij ter na dejavnike, ki bi lahko vplivali na to, da 

bi se povratne informacije še bolj uveljavile v vsakodnevni praksi 

mentorskega procesa. Pri tem ugotavljamo, da je povratna 

informacija v mentorjevih očeh najpomembnejša za sprotno 

krepitev močnih točk in odpravljanje primanjkljaja v kompetencah 

študenta ter za izboljšanje mentorjevega dela. Pomembna pa je tudi 

za gradnjo medosebnega odnosa med mentorjem in študentom 

ter za motiviranje študenta in dvig njegove samozavesti. Da bi se 

povratne informacije še bolj uveljavile v mentorskem procesu, je 

po mnenju mentorjev najpomembnejše, da se vzpostavi dober in 

zaupljiv odnos med mentorjem in študentom. Enako je pomembno, 

da se izvajata redni sprotni pregled in beleženje opravljenega dela/

napredka študenta. Mentorji pa prepoznavajo tudi potrebo po 

ustrezni usposobljenosti za posredovanje povratnih informacij. Hkrati 

pa opozarjajo na pomanjkanje časa, ki bi ga lahko namenili ustrezni 

podpori študentom. 

Ključne besede: povratna informacija, klinično okolje, dialoški 

proces, samorefleksija, mentorski proces.
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1 UVOD

Eden glavnih izzivov, povezanih z izobraževanjem v zdravstveni 

negi v 21. stoletju, je priprava študentov za delo v kompleksnih 

zdravstvenih okoljih in zagotovitev njihove sposobnosti za 

prakso v teh okoljih (Foolchand & Maritz, 2020). Klinično okolje 

tako predstavlja ključni element na področju učnega procesa v 

zdravstveni negi. Za študente zdravstvenih strok je prehod iz učilnic 

– akademskega sveta v klinično prakso včasih izjemno stresen 

ne glede na zdravstveno stroko ali lokacijo (Chappell, 2016). V 

kliničnem učnem okolju se študenti zdravstvene nege srečujejo s 

številnimi izzivi, ki so jim ali pa jim niso kos. Chappell (2016) navaja, 

da je stres ob prehodu v klinično okolje tako velik, da je pogosto 

vzrok za neopravljeno klinično usposabljanje, zapustitev ali menjavo 

poklica ali za nastanek pogostih napak pri njihovem delu. Jamshidi 

in sodelavci (2016) navajajo, da bi mentorjevo prepoznavanje 

izzivov študentov zdravstvene nege v kliničnem učnem okolju 

lahko izboljšalo usposabljanje in kakovost znanja, pridobljenega 

med študijskim procesom. S stresnimi situacijami bi se študenti 

lažje spopadali in jih reševali ob podpori kliničnega mentorja ali 

širšega tima zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju. Subke in 

sodelavci (2020) ugotavljajo, da se študenti v kliničnem okolju 

počutijo varne, če imajo ob sebi skrbnega mentorja, ki jim pomaga 

pri osebni, strokovni in karierni rasti. Avtorji še poudarijo pomen 

podpore in prisotnosti mentorja v kliničnem okolju. Z učinkovito 

komunikacijo in sproščenim pogovorom med usposabljanjem 

vpliva na njihovo samopodobo, motivacijo in samozavest ter 

občutek vključenosti ter pripadnosti timu (Subke, et al., 2020). 

Izobraževanje v zdravstveni negi podpira študentovo neodvisnost 

in usmerjenost nase pri učenju, zaradi česar so študenti odgovorni, 

da aktivno sodelujejo v mentorskem odnosu (Andersen & Watkins, 

2018). V spodbudnem okolju mentor pripomore k spodbujanju 

miselnih procesov pri študentih za strokovno oblikovanje postopka 

kliničnega sklepanja (Mulli, et al., 2021). Miselni proces, ki vodi do 

kliničnega sklepanja, se mora pojaviti v vseh fazah negovalnega 

procesa, ko študent natančno presodi pacientove potrebe in 

odzive. Le na podlagi kritičnega pogleda na različne situacije in 

vključenosti v obravnavo lahko študent strokovno izbira ustrezne 

intervencije in ovrednoti dosežene rezultate (Mulli, et al., 2021). 

Metodi reflektivnega učenja in kritičnega razmišljanja sta odlična 

načina za premostitev vrzeli med teorijo zdravstvene nege in 

prakso (Jokelainen, et al., 2011) ter sta orodje za razvijanje novega 

znanja o zdravstveni negi, vgrajenega v klinično prakso zdravstvene 

nege (Brown, 2017; Jokelainen, et al., 2011). Hatlevik (2012) 

ugotavlja, da je razvijanje refleksivnih veščin študentov bistveno 

za pomoč pri njihovem doživljanju skladnosti med teoretičnimi 

in praktičnimi komponentami njihovega izobraževanja, kar pa 

je ključno pri razvoju strokovnega znanja. Refleksija v kliničnem 

okolju ustvarja in podpira psihološko varno okolje za študenta in 

je atribut za razvoj samostojnih, kritičnih in naprednih izvajalcev. 

Za razvoj učinkovite refleksije v praksi sta pomembna odnos med 

študentom in mentorjem, ki temelji na zaupanju in spoštovanju 

(Subke, et al., 2020), ter kontinuirano izobraževanje mentorjev 

na področju mentorskih kompetenc (Tuomikoski, et al., 2018). 

Uporaba kritičnega razmišljanja z refleksijo v mentorskem procesu 

vpliva na vsa področja zdravstvene nege, saj ima potencial, ki 

izvajalcem pomaga, da pravočasno zaznajo negotovosti na svojih 

delovnih mestih, ter jim dá pogum za kompetentno in etično delo 

tudi na robu zmogljivosti in v kaosu (Oluwatoyin, 2015).

Namen te raziskave je bil preučiti vplive motivacije mentorjev, 

značilnosti mentorjev in refleksije mentorjev na konstruktivno 
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povratno informacijo, ki jo študent od mentorja prejme med 

izvedbo študijskih obveznosti v kliničnem okolju.  

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

Knowles (1978) model andragogike, ki ga je avtor povzel z odmikom 

od visoko strukturiranih učnih metod (pedagoško poučevanje) k 

bolj raziskovalnim in manj formalnim metodam učenja (andragoško 

poučevanje), opira na štiri predpostavke: samopodoba, izkušnje 

odraslih učencev, pripravljenost na učenje in usmerjenost k učenju 

(Norrie & Dalby, 2007). Andragogika je najprimernejši izraz za 

poučevanje in učenje odraslih in spada v humanistično pedagogiko, 

ki se osredotoča na vseživljenjsko učenje, samomotivacijo in 

samoaktualizacijo, pri čemer ima študent željo, da se nauči izkoristiti 

lastni potencial (Rogers, 2007). Izkustveno učenje se osredotoča 

na študente, ki razmišljajo o svojih izkušnjah ob učenju in s tem 

dobijo tako konceptualni vpogled kot tudi praktično znanje (Kolb, 

2015).

Gustafsson in Fagerberg (2004) opredelita refleksijo kot metodo 

uporabe izkustvenega znanja za poklicni in osebnostni razvoj 

ob krepitvi nenehnega učenja. Reflektivno učenje vključuje 

premišljene kognitivne procese, s katerimi si študenti aktivno 

prizadevajo raziskati izkušnjo in se iz nje učiti. Zahteva zavzetost 

osebe, ki razmišlja, in priznanje, da gre pri tem za širjenje obzorja 

ter izpodbijanje prej veljavnih prepričanj ali načinov početja (Jasper, 

2007). Helyer (2015) predstavlja idejo učenja iz preteklosti, zlasti 

poskusov, da ne ponavljamo napak, ki je dobro uveljavljena, saj 

ljudje pogosto instinktivno premišljujejo o preteklih dogodkih, da 

bi bolje razumeli, kaj se je zgodilo, in to osmislili. Razvijanje refleksije 

pomeni, da posameznik začne samodejni izziv in se vpraša, zakaj se 

je naloge lotil na določen način (Helyer, 2015). Refleksija omogoča 

namerni proces razmišljanja in interpretacije svojih misli, spominov, 

dejanj in dejavnosti, da bi jih lahko osmislili, se od njih učili in po 

potrebi spremenili (Regmi & Naidoo, 2008). Refleksija ima po 

mnenju različnih avtorjev (Rolfe, 2014; Roskos, et al., 2001; Schon, 

2008) tri pomembne komponente; retrospektivno (razmišljanje 

o preteklih dejanjih), sočasno (refleksijo o dejavnostih v akciji) in 

predvideno refleksijo (refleksijo o prihodnjih akcijah). 

Modeli, včasih znani tudi kot okviri za razmislek, spodbujajo 

strukturiran postopek, ki vodi dejanje razmišljanja. V znanstvenih 

prispevkih najdemo različne modele, razvite na podlagi različnih 

ciljev refleksije. Izbira različnih modelov omogoča njihovo široko 

uporabo in učenje na različne načine (Nicol & Dosser, 2016). 

Gibbsonov reflektivni krog (Gibbs, 2013) in Bortonov razvojni 

model (Borton, 1970) sta dva najpogosteje uporabljena modela 

refleksije. V praksi zdravstvene nege pa se uporablja tudi Johnov 

model strukturirane refleksije (Johns, 2022) in Bassov model 

holistične refleksije (Bass, et al., 2017; Nicol & Dosser, 2016). 

Refleksija ima pomembno vlogo v procesu izobraževanja, 

še posebej pri praktičnem usposabljanju, in pomeni kritično 

razmišljanje o lastnem strokovnem delu in delu drugih z namenom 

izboljšanja lastnega delovanja (Pečar, 2012). Ni samo dejavnost 

posameznika, temveč je kolektivna dejavnost, pri kateri si 

razlagamo, kaj počnemo in zakaj to počnemo, tako da sebe in 

druge vključimo v pogovor, razpravo in razmislek o individualnem in 

kolektivnem razumevanju, ker cenimo pomembnost in vidike vseh 

vpletenih oseb (Bowne, et al., 2010). Larsen in sodelavci (2016) 

trdijo, da je z refleksijo mogoče vplivati na učenje študentov iz 

izkušenj, povečati njihovo ozaveščenost o njihovih mislih in dejanjih 

ter povečati njihov zaznani odziv na izkušnje. Študentje z refleksijo 

pridobijo informacije iz spomina, s čimer se poveča ohranjanje 

izkušenj. Refleksija spodbuja študente, da se sprašujejo o svoji 

filozofiji in prepričanjih ter vzpostavijo povezavo med svojimi 

prepričanji in nalogami (Chang, 2019). Chang (2019) navaja, da 

lahko interaktivna refleksija vodi študente do bolj poglobljenih idej 

in da je priporočljivo, da mentorji oblikujejo protokole z navodili, ki 

bodo študentom pomagali razviti razmišljanje. Tako lahko študenti 

ustvarijo svoj portfelj, ki predstavlja dokaze o osebnih dosežkih in 

strokovnem razvoju (Chang, 2019), izboljšajo svoje sposobnosti in 

dosežejo višjo stopnjo refleksije, povečajo stopnjo samozavedanja 

pri delu in jasno izrazijo svoje implicitno znanje (Yaffe, 2010). 

Sestavni del nenehno razvijajoče se prakse zdravstvene 

nege je potreba po evalvaciji in izboljšanju oskrbe v nenehno 

spreminjajočem se okolju zdravstvenega varstva (Bulma and 

Schutz, 2013). Takšno vrednotenje prakse pa zahteva sposobnost 

kritičnega in osredotočenega razmišljanja (Nicol & Dosser, 2016). 

Mentorstvo je skrben, zaupen in podporen odnos med osebo z 

več izkušnjami in osebo z manj izkušnjami, ki študentu zagotavlja 

smernice, podporo in spodbudo (Foolchand & Maritz, 2020; 

Spencer, 2012). Odnos med mentorjem in študentom je eden 

odločilnih dejavnikov uspeha mentorstva in je odvisen od 

učinkovitega izpolnjevanja vlog in odgovornosti znotraj razmerja 

(Bally, 2007). Rylance in sodelavci (2017) poudarjajo pomen 

spremljanja študentov in podpore študentom pri doseganju 

njihovih ciljev in razvijanju kompetenc kot ključne dejavnike, ki jih je 

treba upoštevati med mentorstvom. Naloge mentorja vključujejo 

poučevanje, svetovanje, potrditev, sprejemanje, prijateljstvo, 

zaščito, poučevanje in sponzorstvo (Hurst & Koplin-Baucum, 

2003). Mikkonen in sodelavci (2015) se strinjajo, da je treba 
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mentorje spodbujati v smislu vključevanja empatičnega vedenja 

in ustvarjanja skrbnega učnega okolja za študente. Empatija je 

opredeljena kot »razumevanje drugih vključno z mislimi, občutki, 

željami, prepričanji, situacijami, perspektivo ali izkušnjami drugega« 

(Pamukçu & Meydan, 2010). Empatija pozitivno in neposredno 

vpliva na strokovni razvoj študentov v zdravstveni negi in njihovo 

učno okolje, navajajo, da je ena bistvenih lastnosti v komunikaciji in 

je v klinični praksi nujno potrebna za zagotavljanje visokokakovostne 

oskrbe pacientov (Neumann, et al., 2009). Bally (2007) meni, 

da so vsi zaposleni v zdravstveni negi odgovorni za ustvarjanje 

in vzdrževanje kulture organizacije, usmerjene v podporo, 

spodbujanje in ohranjanje mentorstva. 

Mentorstvo se lahko usmeri v raziskovalno intervencijo, ki 

spodbuja samozavest medicinskih sester, poklicni razvoj in 

vseživljenjsko učenje (Jakubik, et al., 2004). Kulturo mentorstva 

je mogoče doseči z inspiracijsko motivacijo, individualiziranim 

premislekom, idealiziranim vplivom in intelektualno stimulacijo 

(Bally, 2007). Z uvajanjem kulture mentorstva v organizacije 

se spodbuja postavljanje temelja raziskovalni dejavnosti znotraj 

organizacij. Zdravstvena nega potrebuje svoj prostor v kliničnem 

okolju za spodbujanje razvoja, saj se kot znanstvena disciplina 

odmika od biomedicinskega modela oskrbe, ki je osredotočen 

na instrumentalno obravnavo pacienta. V ospredje znanstvene 

discipline se tako postavlja osredotočanje na zdravje pacienta 

s prevlado dialoga v več profesionalni ekipi s poudarkom na 

pacientovih potrebah (Andersen & Watkins, 2018). Avtorja še 

opozorita, da tovrsten pristop zahteva kvalificirane učitelje 

in mentorje za nov profil diplomanta, ki bodo usposobljeni 

v diplomantu vzbuditi kritično razmišljanje, samokritičnost, 

strokovnost in odgovornost. Higgs in sodelavci (2019) predstavljajo 

klinično sklepanje v zdravstveni negi kot zapleten in dinamičen 

duševni proces, povezan s strokovnim pristopom, ki je potreben 

v zahtevnih situacijah pri izbiri ukrepov, usmerjenih na individualne 

potrebe pacienta, za doseganje skrbno opredeljenih ciljev 

zdravstvene nege (Carvalho, et al., 2017). Spodbujanje pristopa 

učenja, ki temelji na refleksiji, je ključ do kritičnega razmišljanja 

tako s strani mentorja kot s strani študenta, saj spremeni dinamiko 

izobraževalnega procesa, ki obema omogoča profesionalno rast. 

Mentorju omogoča proces osredotočanja na študenta z aktivnim 

sodelovanjem študenta v učnem procesu, doseganje višje ravni 

sposobnosti za razvoj kreativnega razmišljanja, samostojno učenje, 

samoevalvacijo, samoupravljanje in samoregulacijo (Andersen 

& Watkins, 2018). Kritično razmišljanje pripomore k oblikovanju 

boljšega razumevanja, zakaj intervencije opravimo na določen 

način, in iskanju novih inovativnejših rešitev, ki se oblikujejo na 

podlagi teoretičnega znanja in izkušenj v kliničnem okolju. To 

prispeva tako k učenju študenta kot k razvoju prakse zdravstvene 

nege, vse od ustaljenih postopkov pa do obvladovanja kritičnih 

incidentov (Naber & Wyatt, 2014; Regmi & Naidoo, 2008). Z 

ustreznim načrtovanjem reflektivnega učenja in spodbujanja 

kreativnega mišljenja je v praksi mogoče opredeliti področja 

zdravstvene nege, ki jih je treba izboljšati ali spremeniti, ter to tudi 

realizirati na podlagi ugotovitev različnih deležnikov, ki sodelujejo v 

reflektivnem procesu (Nicol & Dosser, 2016). 

3 METODE

Izvedena je bila opisna neeksperimentalna kvantitativna študija 

primera, v kateri smo podatke zbrali s strukturiranim vprašalnikom. 

Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodne raziskave, 

ki poteka pod okriljem evropskega raziskovalnega projekta 

QualMent (Quality mentorship for developing competent 

nursing students). Za izvedbo raziskave smo si pridobili vsa 

ustrezna dovoljenja. V članku je predstavljen del študije, ki se 

navezuje na refleksijo in izkustveno učenje. Namen našega dela 

študije je bil na vzorcu mentorjev preučiti mentorske kompetence 

v povezavi z reflektivnim učenjem. Kot vodilo v raziskavi smo 

si zastavili raziskovalno vprašanje: Kako značilnosti mentorja, 

motivacija mentorja in refleksija med potekom mentorstva vplivajo 

na konstruktivno povratno informacijo ob zaključku mentoriranja? 

Raziskava je potekala v letu 2020 v dveh delih. 

V raziskavi smo kot odvisno spremenljivko v prvem koraku 

postavili »refleksijo med potekom mentorstva«, v drugem koraku 

pa »konstruktivno povratno informacijo«, kot pojasnjevalne 

spremenljivke pa predstavljamo »značilnost mentorja«, 

»motiviranost mentorja«, »refleksijo med potekom mentorstva« 

in demografske podatke. Za analizo podatkov smo uporabili 

izračun frekvenc, odstotkov, mediane, modusa, standardnega 

odklona, korelacijskih koeficientov in hierarhične regresije, 

s katero smo ocenili matematično specifikacijo funkcijske 

odvisnosti med odvisno spremenljivko in izbranimi pojasnjevalnimi 

spremenljivkami. Z regresijsko analizo lahko matematično 

ugotavljamo smer vpliva, vzrok in posledico povezanosti izbranih 

spremenljivk (Hair, et al., 2019).   

Raziskovalni instrument
Uporabljen je bil vprašalnik za merjenje mentorskih kompetenc. 

Vprašalnik v prvem delu zajema demografske podatke, od katerih 

smo v prispevku uporabili: starost, spol, stopnjo izobrazbe, delovno 

mesto (opredeljuje razliko med vodilnim delovnim mestom in 

nevodilnim), leta delovnih izkušenj, opredelitev zaposlitve na 
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primarno ali sekundarno zdravstveno raven ali socialnovarstveno 

institucijo, čas od zadnje izkušnje z mentorstvom, čas, ki ga 

med delovnim časom mentor nameni študentu, in udeležba na 

izobraževanjih, vsebinsko povezanih z mentorstvom. V nadaljevanju 

je vprašalnik zajemal dve veliki področji – mentorske kompetence 

in medkulturne mentorske kompetence. V predstavljeni raziskavi je 

bil uporabljen le prvi del MCI – Mentors Competences Instrument 

– sedemfaktorski model (Mikkonen, et al., 2020) in temelji na 

prvotno razvitem desetfaktorskem modelu (Tuomikoski, et 

al., 2018), ki v sedmih sklopih meri mentorske kompetence na 

delovnem mestu. Za pridobivanje odgovorov na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje smo uporabili štiri sklope omenjenega 

vprašalnika: značilnosti mentorja, motiviranost mentorja, refleksija 

med potekom mentorstva in konstruktivna povratna informacija. 

Posamezne sklope smo uporabili kot spremenljivke v nizanju 

nadaljnjih odgovorov na raziskovalno vprašanje. Udeleženci so na 

postavljene trditve odgovarjali po štiristopenjski lestvici, pri čemer 

je 1 pomenilo – povsem se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – 

delno se strinjam ter 4 – popolnoma se strinjam. Vse trditve so bile 

oblikovane pozitivno, saj respondenti na tako oblikovane trditve 

lažje odgovarjajo (Zhang & Savalei, 2016). 

Raziskava je potekala v dveh delih. Prvi del smo izvedli februarja 

2020, drugi del pa decembra 2020 po izvedenem izobraževanju 

za pridobitev specialnih znanj na področju mentorstva.

Vzorec
V raziskavi smo izvedli dve merjenji na enem vzorcu, ki se je v 

vmesnem času zaradi velikega osipa nekoliko spremenil. V prvo 

merjenje (T0) so bili vključeni vsi mentorji iz kliničnega okolja, ki 

so se prijavili na izobraževanje, oblikovano v okviru potekajočega 

mednarodnega projekta. V prvem delu je v raziskavi tako 

sodelovalo 57 udeležencev. V drugem delu raziskave, ki je bil 

izveden na koncu predvidenega izobraževanja, pa smo zajeli vse 

mentorje, ki so se dejansko udeležili izobraževanja za pridobitev 

specialnih znanj na področju mentorstva v zdravstveni negi. V 

tem času je prišlo do pomembnega osipa udeležencev tudi zaradi 

povečanih obremenitev v zdravstveni negi zaradi pandemije 

virusa SARS-CoV-2 tako se je drugega merjenja udeležilo le 32 

respondentov (T1).

V obeh meritvah prevladujejo ženske, kar je za poklice v 

zdravstveni negi značilno. Starost mentorjev se v obeh vzorcih 

giblje od 24 do 55 let, prav tako je povprečna starost v vzorcih 

primerljiva (T0 = 39,08, T1 = 38,5). Pretežno so v raziskavi 

sodelovale medicinske sestre bolnišnične dejavnosti, ki nimajo 

vodilnega položaja in imajo približno 15 let delovnih izkušenj. 

Najpogosteje v obeh meritvah navajajo, da je od zadnjega 

mentorstva minil en teden, glede časovne opredelitve razprave 

s študenti v času mentorstva so zaznane razlike. V prvem vzorcu 

(T0) si mentor za razpravo s študenti vzame na dan povprečno 

140,35 minute časa, v drugem vzorcu (T1) pa 84,06 minute na 

dan. Najpogosteje mentorji v obeh meritvah posvetijo 60 minut 

mentorskega časa za razpravo s študentom. V obeh meritvah 

mentorji najpogosteje navajajo, da so se že udeležili izobraževanja 

s tematskimi vsebinami, povezanimi z mentorstvom. Podrobneje 

so rezultati predstavljeni v tabeli 1.

Spremenljivka Ponujeni odgovori Februar 2020 (T0) December 2020 (T1)

Spol ženske
moški

f = 57 (91,2 %)
f = 5 (8,8 %)

f = 29 (90,6 %)
f = 3 (9,4 %)

Starost M = 39,08 (SD = 7,23)
Min = 24 Max = 55

M = 38,5 (SD = 7,94)
Min = 25 Max = 55

Stopnja izobrazbe visoka strokovna izobrazba
univerzitetna izobrazba**
drugo

f = 40 (70,2 %)
f = 13 (22,8 %)
f = 4 (7 %)

f = 25 (78,1 %)
f = 3 (9,4 %)
f = 4 (7 %)

Delovno mesto medicinska sestra na oddelku/v ambulanti/
patronažna medicinska sestra
medicinska sestra – vodja
drugo

f = 30 (52,6 %)

f = 22 (38,6 %)
f = 5 (8,8 %)

f = 19 (59,4 %)

f = 9 (28,1 %)
f = 4 (12,5 %)

Delovne izkušnje v letih M = 15,36 (SD = 8,71)
Min = 1 Max = 36

M = 14,39 (SD = 9,14)
Min = 3 Max = 37

Enota dela zdravstveni domovi
bolnišnica
socialnovarstveni zavod
drugo

f = 6 (10,5 %)
f = 38 (66,7 %
f = 12 (21,1 %)
f = 1 (1,8 %)

f = 6 (19,4 %)
f = 17 (54,8 %)
f = 5 (16,1 %)
f = 3 (9,7 %)
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Čas od zadnjega 
mentorstva

1 teden
1 mesec
pol leta
1 leto
več

f = 33 (57,9 %)
f = 11 (19,3 %)
f = 1 (1,8 %)
f = 7 (12,3 %) 
f = 5 (8,8 %) 

f = 12 (37,5 %)
f = 7 (21,9 %)
f = 9(28,1 %)
f = 2 (6,3 %)
f = 2 (6,3 %)

Čas, ki ga namenijo 
mentorstvu (min.)

M = 140,35 (SD = 106,69)
Mo = 60
Min = 1 Max = 420

M = 84,06 (SD = 107,30)
Mo = 60
Min = 10 Max = 480

Dodatno izobraževanje o 
mentorstvu

da (nekaj ur/1 dan)
da (2 dni)
da (večdnevni tečaj)
ne

f = 31 (54,4 %)
f = 3 (5,3 %)
f = 1 (3,5 %) 
f = 21 (36,8 %)

f = 14 (43,8 %)
f = 2 (6,3 %)
f = 6 (18,8 %) 
f = 10 (31,3 %)

Legenda: f – frekvenca odgovorov, M – mediana, SD – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum, MO – modus

Tabela 1: Demografske značilnosti, ki opisujejo vzorec udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi pri prvem (T0) in drugem (T1) ocenjevanju

4 REZULTATI

Za izračun korelacij med spremenljivkami smo uporabili Kendallov 

τ koeficient, s katerim merimo stopnjo monotone povezanosti in 

je primernejši za postavke, ki kršijo predpostavko o normalnosti 

porazdelitve, postavke, ki ne dosegajo intervalne ravni, in manjše 

vzorce (Sočan, 2011). V tabeli 2 je predstavljena primerjava 

izraženosti odvisne in neodvisnih spremenljivk med obema 

meritvama, iz česar je razvidno, da so statistično pomembne razlike 

le pri izražanju spremenljivke »značilnosti mentorja«.

V tabeli 3 so prikazane povezanosti med izbranimi odvisnimi in 

neodvisnimi spremenljivkami pri prvem merjenju T0. »Značilnosti 

mentorja« so statistično pomembno povezane z »motiviranostjo 

mentorja« (r = 0,389) in »refleksijo med potekom mentorstva« 

(r = 0,450). »Refleksija med potekom mentorstva« je statistično 

pomembno povezana z »motiviranostjo mentorja« (r = 0,455) in 

»konstruktivno povratno informacijo« (r = 0,264).

T0 (N = 57) T1 (N = 32) Razlike

α Mr M (SD) α Mr M (SD) rT1-T2 Mdiff t
(df = 31)

d

Značilnosti mentorja 0,66 0,25 3,71 (0,28) 0,77 0,33 3,78 (0,28) 0,411* –0,14 2,38*
(W = –2,10*)

–0,46

Motiviranost mentorja 0,54 0,23 3,75 (0,33) 0,66 0,33 3,76 (0,33) 0,006 –0,07 –0,84 –0,21

Refleksija med potekom 
mentorstva

0,73 0,33 3,83 (0,26) 0,81 0,44 3,83 (0,29) 0,056 –0,02 –0,30 –0,07

Konstruktivna povratna 
informacija

0,44 0,26 3,75 (0,30) 0,39 0,22 3,68 (0,32) 0,280 0,06 0,97 0,21

Legenda: N – število odgovorov, M – mediana, SD – standardni odklon, Mdiff, – razlika med povprečji, t – vrednost t-testa, df – stopnja prostosti, d – velikost učinka cohenov d* 
p < 0,05

Tabela 2: Primerjava izraženosti spremenljivk v prvem (T0) in drugem (T1) vzorcu merjenja

Spremenljivka Ponujeni odgovori Februar 2020 (T0) December 2020 (T1)
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Značilnosti mentorja Motiviranost mentorja Refleksija med potekom 
mentorstva

Motiviranost mentorja ,389**

Refleksija med potekom mentorstva ,450** ,455**

Konstruktivna povratna informacija 0,182 0,096 ,264*

Spremenljivke Model 1 Model 2 Model 3

starost 0,364* 0,206† 0,252*

II značilnosti 0,594** 0,494**

III motivacija 0,202†

Adjusted R2 0,116 0,440 0,462

F2 Change 0,133* 0,329** 0,031†

Opomba: ** p < 0,001; * p < 0,05; † 0,05 < p < 0,10

Tabela 3: Povezanost med spremenljivkami (Kendallov τ) pri prvem merjenju (T0)

V nadaljevanju smo preverili povezave (Kendallov τ) izbranih 

lestvic (značilnost mentorja, motiviranost mentorja, refleksija med 

potekom mentorstva in konstruktivna povratna informacija) z 

demografskimi spremenljivkami (starost, delovne izkušnje, enota 

dela, čas od zadnjega mentorstva študentom, čas za mentorstvo 

na dan, izobraževanje za mentorje). Starost se statistično značilno 

povezuje s količino delovnih izkušenj (τ = 0,756, p < 0,001), časom, 

ki ga posamezni mentor nameni izvajanju mentorstva (τ = –0,215, 

p = 0,033), in refleksijo med potekom mentorstva (τ = 0,223, 

p = 0,032). Delovne izkušnje se statistično pomembno povezujejo 

s časom, ki ga mentor nameni izvajanju mentorstva (τ = –0,239, 

p = 0,017), in refleksijo med potekom mentorstva (τ = 0,274, 

p = 0,009). Enota dela se povezuje z udeležbo na izobraževanjih z 

vsebinami, povezanimi z mentorstvom (τ = –0,267, p = 0,032). Čas, 

ki ga posameznik nameni mentorstvu, se povezuje z značilnostmi 

mentorja (τ= –0,240, p = 0,025) in refleksijo med potekom 

mentorstva (τ = –0,254, p = 0,023). 

Z namenom ugotavljanja napovednikov refleksije med potekom 

mentorstva in konstruktivnimi povratnimi informacijami smo izvedli 

hierarhični regresiji. Osnova za izvedbo regresijske analize so bile 

ugotovitve pregleda literature, ugotovljena statistično pomembna 

povezanost med spremenljivkami in raziskovalno vprašanje.  

Spremenljivko refleksija med potekom mentorstva smo v prvi izvedbi 

hierarhične regresijske analize postavili kot odvisno spremenljivko. Kot 

neodvisne smo postopoma vnesli značilnost mentorja, motiviranost 

mentorja, starost, leta delovnih izkušenj in čas, ki ga mentorji 

posvetijo študentom. V prvem koraku hierarhične regresije smo kot 

napovednike refleksije med potekom mentorstva vnesli demografske 

spremenljivke (starost, izkušnje in čas, ki ga dnevno mentorji posvetijo 

študentu), v drugem koraku smo demografskim spremenljivkam 

dodali značilnosti mentorja, v tretjem koraku pa motiviranost mentorja. 

Pri prvem koraku smo uporabili metodo FORWARD, ki je samodejno 

izločila vse postavke, ki niso statistično pomembno prispevale k 

napovedovanju odvisne spremenljivke. Izločeni sta bili spremenljivki 

delovne izkušnje in čas, ki ga dnevno mentorji posvetijo študentom, 

v drugem in tretjem koraku pa smo uporabili metodo ENTER. Kot je 

razvidno iz tabele 4, refleksijo med potekom mentorstva pomembno 

napovedujejo starost in značilnosti mentorja. Za spremenljivko 

motiviranost mentorja je rezultat na mejni vrednosti, morda bi presegla 

raven statistične pomembnosti pri večjem vzorcu. 

Tabela 4: Napovednik refleksije med mentorstvom v prvem, drugem in tretjem koraku in statistike ustreznosti za posamezni model
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5 RAZPRAVA

Teorija, ki jo poznamo pod pojmom andragogika, združuje sklop 

učnih pristopov, ki ob ustrezni uporabi prispevajo k uspehu učenja 

in posledično spodbujajo izboljšanje strokovnega usposabljanja 

ter nadaljnjega izobraževanja na področju zdravstvene nege 

(Bover Draganov, et al., 2013). Dosedanje raziskave (Bover 

Draganov, et al., 2013) kažejo, da je uporaba andragogike v 

izobraževanju zdravstvene nege redkejša, vendar pomembna 

za prihodnjo poklicno uspešnost medicinskih sester. Z uporabo 

načel andragogike pri razvoju učinkovitega in ciljno usmerjenega 

učnega načrta se uspešno uporablja refleksija kot veljavno učno 

orodje v kombinaciji s kritičnim razmišljanjem (Nicol & Dosser, 

2016). Zato Wain (2017) poudari izobraževanje, ki sledi teorijam 

andragoškega modela in spodbuja veščine kritičnega mišljenja 

V drugi izvedbi hierarhične regresije smo kot odvisno spremenljivko 

postavili konstruktivno povratno informacijo, kot neodvisne 

spremenljivke smo postavili: značilnost mentorja, motiviranost 

mentorja, refleksija med potekom mentorstva, starost, leta 

delovnih izkušenj in čas, ki ga dnevno mentorji posvetijo 

študentom. S konstruktivno povratno informacijo se je statistično 

pomembno povezovala zgolj refleksija med mentorstvom, ne 

pa tudi značilnosti mentorja in motiviranost mentorja, ki bi glede 

na teoretične predpostavke ustrezala kot napovednika. Kljub 

temu smo izvedli hierarhično regresijo, v katero smo v prvem 

koraku kot napovednike konstruktivne povratne informacije vnesli 

demografske spremenljivke (starost, leta delovnih izkušenj in čas, 

ki ga dnevno mentorji posvetijo študentom), v drugem koraku pa 

smo demografskim spremenljivkam dodali značilnosti mentorja 

(2), v tretjem koraku motiviranost mentorja (3), v četrtem koraku 

pa refleksijo med mentorstvom. Pri prvem koraku smo uporabili 

metodo FORWARD, ki je samodejno izločila vse postavke, ki 

niso statistično pomembno prispevale k napovedovanju odvisne 

spremenljivke. To sta bili spremenljivki leta delovnih izkušenj in 

čas, ki ga dnevno mentorji posvetijo študentom. V drugem, 

tretjem in četrtem koraku pa smo uporabili metodo ENTER. Kot 

je razvidno iz tabele 5, je pomemben napovednik konstruktivne 

povratne informacije v prvem modelu starost mentorja. Z vnosom 

spremenljivk značilnosti mentorja in motiviranost mentorja pa se 

statistično pomembna povezanost starosti z izbrano odvisno 

spremenljivko ne izrazi več. Ob vnosu refleksije med potekom 

mentorstva pa zgolj ta kot dejavnik ohrani statistično pomemben 

vpliv na konstruktivne povratne informacije. Iz tega sklepamo, da 

mentor, ki izvaja refleksivno učenje, med mentorskim procesom 

opremi študenta s konstruktivnimi povratnimi informacijami.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

starost 0,273* 0,222 0,225 0,116

II značilnosti 0,192 0,184 –0,03

III motivacija 0,016 –0,071

V refleksija 0,433*

Adjusted R2 0,056 0,074 0,056 0,140

F2 Change 0,074* 0,034 0 0,095*

Opomba: ** p < 0,001; * p < 0,05; † 0,05 < p < 0,10

Tabela 5: Napovednik konstruktivne povratne informacije v prvem, drugem in tretjem koraku in statistike ustreznosti za posamezni model.

za uporabo teoretičnih znanj z uvajanjem raziskovalne prakse, ki 

temelji na dokazih. Tovrstna praksa se lahko izvaja v različnih okoljih 

in z različnimi metodami. Ustvarjanje optimalnih učnih izkušenj bo 

študenta pritegnilo k verodostojnemu in kritičnemu reševanju 

zaznanih problemov, hkrati pa vključuje njegovo predhodno znanje 

in pretekle izkušnje (Merriam & Baumgartner, 2020). Uvajanje 

metod reflektivnega učenja z uporabo refleksij med potekom 

mentorstva omogoča študentu ustvarjanje varnega okolja za 

izražanje misli, občutkov, prepričanj in njegovih vrednot tudi v 

najtežjih situacijah (Bolton & Delderfield, 2018). 

Mentorji v tej raziskavi podpirajo refleksijo med potekom 

mentorstva, saj v povprečju visoko ocenjujejo svoje prizadevanje 

za ustvarjanje varnega okolja, spodbujanje študentov pri delitvi 

lastnih edinstvenih izkušenj in razpravljanju o dogodkih med 
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kliničnim usposabljanjem. S tehniko refleksije med izvajanjem 

kliničnega mentorstva tako mentorji zagotavljajo učenje iz dogodka 

in oblikovanje akcijskega načrta za prihodnjo prakso (Nicol & 

Dosser, 2016), koncepti v praksi spodbujajo nenehno razmišljanje 

in inovacije, v študentu pa vzbudijo željo po vseživljenjskem 

učenju, usmerjenem v napredovanje pri doseganju učnih 

rezultatov in zahtevanih standardov (Helyer, 2015). Uporaba 

metod reflektivnega učenja povečuje samozavedanje in omogoča 

izvajalcem, da stvari jasno vidijo in sprejemajo najboljše odločitve 

(Johns, 2022). Mentorji tudi v povprečju visoko ocenjujejo svoje 

lastnosti dobrega mentorja. Visoko so ocenili svoje prizadevanje 

biti dostopen študentom, biti empatičen, potrpežljiv, pravičen 

do študenta, biti prilagodljiv v času mentoriranja ter študente 

spodbujati in vključevati v zdravstveni tim. Bolton in Delderfield 

(2018) sta preučevala vpliv reflektivnega učenja na profesionalni 

razvoj mentorja in ugotovila, da mentorji, ki delujejo s spodbujanjem 

kritičnega razmišljanja z izkušnjami spoznajo sebe, svoje delo, 

odnos med osebnim in strokovnim ter širšo družbo in kulturo ter 

so bolj motivirani za delo s študenti (Bolton & Delderfield, 2018). 

Mentorji v raziskavi so potrdili, da pozitivne izkušnje z izvajanjem 

mentorstva, sodelovanje in spodbude v timu ter konstruktivne 

povratne informacije v povezavi z mentorstvom pozitivno vplivajo 

na njihovo motivacijo za izvajanje mentorsva. V obeh vzorcih 

je povprečna ocena sklopa vprašanj, ki merijo »motiviranost 

mentorja« ocenjena približno enako, kar lahko še dodatno 

potrdi, da je povratna informacija iz kliničnega okolja pomembna 

spodbuda za dvig motivacije mentorjev. Chong (2009) navaja, 

da motiviran mentor z refleksijo lahko vpliva na izboljšanje učne 

aktivnosti študenta za samostojno učenje, kar posledično vpliva 

na razvoj sposobnosti študenta, da prepozna lastne učne potrebe 

in s tem spodbudi vseživljenjsko učenje. 

V oblikovanem hipotetičnem modelu (slika 1) prikazujemo 

statistično pomembne povezave neodvisnih spremenljivk: 

starost, motiviranost mentorja, značilnosti mentorja in refleksija 

med potekom mentorstva in odvisne spremenljivke konstruktivna 

povratna informacija v času mentorstva.

Slika 1: Hipotetični model dejavnikov, ki vplivajo na »konstruktivno povratno informacijo v času mentorstva«

Konstruktivna
povratna informacija

Značilnosti
mentorja

Motiviranost
mentorja

Refleksija med
mentorstvomStarost
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Starost kaže statistično pomembno povezanost z vsemi štirimi 

spremenljivkami. Značilnosti mentorja in motiviranost mentorja 

vplivata na refleksijo med izvajanjem mentorstva. Refleksijo 

med mentorstvom pogosteje izvajajo mentorji, ki so starejši, so 

za mentorstvo motivirani in imajo značilnosti mentorja, kot so 

empatičnost, prilagodljivost, dostopnost, sodelujejo v timu in 

delijo svoje izkušnje. Na konstruktivno povratno informacijo v 

času mentorstva statistično pomembno vplivata le refleksija med 

izvajanjem mentorstva in starost mentorja. S starostjo mentorji 

verjetno pridobijo potrebne izkušnje, so bolj samozavestni in 

imajo več znanja, ki ga pridobijo na področju svojega delovanja. 

Na izvajanje kliničnega usposabljanja z refleksijo in kritičnim 

razmišljanjem lahko vpliva znanje, za katero Painkret in sodelavci 

(2016) poudarjajo, da ga je pri mentorjih še vedno premalo za 

spodbujanje varnega kliničnega okolja, ki je bistveno za poklicno 

uspešnost, strokovno napredovanje in odločanje študentov. 

Zato avtor predlaga vseživljenjsko učenje in konkretna tematsko 

usmerjena izobraževanja za mentorje s področja vodenja 

mentorskega procesa. Mentorji se morajo uriti na področju 

vzpostavljanja odprtih forumov za razmislek, razpravo, razumevanje 

različnih vidikov vsakega trenutka in situacije v odnosu med 

poučevanjem in učenjem v procesu kliničnega usposabljanja 

(Andersen & Watkins, 2018). Tuomikoski in sodelavci (2018) 

ugotavljajo, da z izobraževanjem mentorji povečajo sposobnosti 

samoevalvacije mentorstva, izboljšajo zaupanje in sposobnost 

povratne informacije ter vrednotenja študentovega dela. 

Vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj sta potrebna, da se 

strokovnjaki lahko prilagodijo spreminjajoči se praksi zdravstvenega 

varstva. Refleksija in razvoj reflektivnih veščin pa je del tega razvoja, 

ki podpira neprekinjen proces izobraževanja (Wain, 2017).

Da bi zagotovili učinkovito in uspešno izvajanje refleksije v praksi, 

Marino in sodelavci (2020) predlagajo, da mentorji svoje znanje na 

tem področju tako izobraževalno kot praktično toliko nadgradijo, 

da jim omogoči samozavestno poučevanje. Chong (2009) 

je ugotovila, da bi morali biti mentorji opremljeni z ustreznim 

znanjem refleksije, ki mora biti med mentorji dosledna, saj 

študenti potrebujejo enotne in verodostojne povratne informacije 

mentorjev o svojih kritičnih razmišljanjih in reflektivnem pisanju. 

Mentor, ki dopolnjuje svoje znanje, ima orodje za ustvarjanje 

reflektivnih razprav, razmišljanj, ovrednotenj in delitev klinične 

izkušnje v varnem in zaupnem okolju (Dolan, 2017). Refleksija v 

kliničnem okolju lahko medicinskim sestram – mentorjem omogoči, 

da sprejemajo odločitve o individualnih učnih zahtevah in s tem, 

ko postanejo reflektivni izvajalec, povečajo samozavedanje, 

samoidentiteto in osebnostno rast, kar vodi k večjemu zadovoljstvu 

pri delu in profesionalni rasti (Helyer, 2015).

Rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na vsesplošne 

mentorske izkušnje, saj smo imeli na razpolago majhen vzorec 

mentorjev. V prispevku so predstavljeni le rezultati hierarhične 

regresijske analize prvega uporabljenega vzorca. To je bil vzorec 

mentorjev, ki so se na izobraževanje za mentorje prijavili, niso se 

ga pa še udeležili. 

6 ZAKLJUČEK

Kljub temu da je vpeljevanje reflektivnega učenja v klinično 

prakso študentov inovativen proces, pomeni velike obremenitve, 

saj so mentorji v kliničnem okolju vključeni v proces mentorstva 

poleg svojih rednih delovnih obremenitev. V Sloveniji še nimamo 

možnosti zaposlitve medicinske sestre, ki bi v kliničnem okolju bila 

na razpolago študentom vsaj nekaj ur njihovega usposabljanja. 

Vsekakor pa se mentorjem lahko ponudi izobraževanje in se jih 

opremi z znanjem, ki bo omogočalo uporabo reflektivnih metod 

učenja za spodbujanje kreativnega mišljenja pri študentih v 

celotnem procesu učenja v kliničnem okolju. Mentorji bodo tako 

zagotovili, da študentje med izobraževanjem kritično ocenijo svoje 

izkušnje. Namenska refleksija je priložnost za preučitev prakse in 

prepoznavanje novega znanja, s katerim se ustvarja teorija za 

prakso in praksa za teorijo, ki bo prispevala k novemu znanju na 

strokovnem področju poklica medicinske sestre. 

POVZETEK POGLAVJA

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina se odmika od 

biomedicinskega modela obravnave pacienta. V ospredje se 

postavlja v pacienta usmerjena zdravstvena obravnava, ki zahteva 

poglobljen in individualen pogled na negovalne probleme. 

Mentorstvo v zdravstveni negi tako postaja vedno bolj kompleksen 

in zahteven proces, ki zahteva tako s strani mentorja kot študenta 

kritično razmišljanje, ki ga lahko spodbudimo že med kliničnim 

usposabljanjem z uvedbo refleksije kot metode poučevanja. 

Izvedena je bila neeksperimentalna kvantitativna študija primera. V 

okviru mednarodnega projekta, ki temelji na pripravi in uvedbi novih 

metod poučevanja v kliničnem okolju, smo ugotavljali povezanost 

spremenljivk: konstruktivna povratna informacija, značilnost 

mentorja, motiviranost mentorja in refleksija med potekom 

mentorstva. Instrument za zbiranje podatkov je bil vprašalnik. Za 

obdelavo podatkov je bila uporabljena hierarhična regresijska analiza, 

ki smo jo izvedli na podlagi potrjenih korelacij med spremenljivkami. 

Potrdili smo statistično pomembno povezanost značilnosti mentorja 
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z motiviranostjo mentorja (r = 0,389) in refleksijo med potekom 

mentorstva (r = 0,450). Refleksija med potekom mentorstva je 

statistično pomembno povezana z motiviranostjo mentorja (r = 

0,455) in konstruktivno povratno informacijo (r = 0,264). Hierarhična 

regresijska analiza je pokazala ključne povezave s predvidenimi 

odvisnimi spremenljivkami, ki jih predstavljata konstruktivna 

povratna informacija in refleksija med potekom mentorstva. 

Motiviranost mentorja in značilnosti mentorja vplivajo na refleksijo, 

ki jo mentor izvaja med kliničnim usposabljanjem. Izgubijo pa svoj 

pomen, ko je kot odvisna spremenljivka postavljena konstruktivna 

povratna informacija študentu ob koncu kliničnega usposabljanja. 

Ključna elementa, ki vplivata na podajanje konstruktivne povratne 

informacije, sta refleksija med kliničnim usposabljanjem in starost 

mentorja.

Ključne besede: refleksija, učenje, kritično razmišljanje, mentorstvo, 

zdravstvena nega.

SUMMARY OF THE CHAPTER

REFLECTION – LEARNING METHOD  
IN MENTORING

Nursing as a scientific discipline is moving away from the biomedical 

model of patient treatment. The focus is on patient-oriented 

medical treatment which requires an in-depth, individual view of 

nursing problems. Mentoring in nursing is therefore becoming 

an increasingly complex and demanding process that requires 

critical thinking from both the mentor and the student, and this 

can be encouraged at an early stage during clinical training by 

introducing reflection as a teaching method. A non-experimental 

quantitative case study was conducted. As part of an international 

project based on the preparation and introduction of new teaching 

methods in a clinical environment, we determined the relation of 

variables: Constructive feedback, Characteristics of the mentor, 

Motivation of the mentor and Reflection during the mentoring 

process. The instrument for data collection was a questionnaire. 

Hierarchical regression analysis was used for data processing 

and performed on the basis of confirmed correlations between 

variables. We confirmed a statistically significant association of 

mentor characteristics with Mentor Motivation (r=0.389) and 

Reflection during the course of mentoring (r=0.450). Reflection 

during the course of mentoring is statistically significantly related 

to Motivation of the mentor (r=0.455) and Constructive feedback 

(r=0.264). Hierarchical regression analysis revealed key associations 

with the predicted dependent variables, which are represented by 

constructive feedback and reflection during the mentoring process. 

The motivation and characteristics of the mentor influence the 

reflection that the mentor carries out during the clinical training. 

However, they do lose their significance when constructive 

feedback to the student at the end of clinical training is placed as the 

dependent variable. The key elements that influence the provision 

of constructive feedback are reflection during clinical training and 

the age of the mentor.

Keywords: reflective learning, critical thinking, mentoring, learning, 

nursing.
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MEDKULTURNE KOMPETENCE MENTORJEV 
V SLOVENSKEM KLINIČNEM OKOLJU

dr. Helena Kristina Halbwachs, dr. Mojca Poredoš, dr. Nadja Plazar

1 UVOD

Sodoben svet zaznamujeta naraščajoči kulturna in jezikovna 

raznolikost (Unesco, 2009, p. 4). Ta je prisotna tudi med mladimi, 

saj ima skoraj tretjina mladih po vsej Evropi jezikovno in kulturno 

različno ozadje od države, v kateri prebivajo (Gogolin, 2002; OECD, 

2015). To pomeni, da so bili bodisi rojeni v tujini bodisi je bil rojen 

v tujini vsaj eden od njihovih staršev (OECD, 2015). Ob tem je 

treba poudariti, da je pogled na raznolikost le v smislu nacionalne 

raznolikosti oziroma v smislu etničnih, jezikovnih, geografskih in 

verskih razlik zastarel. Danes štejemo za kulturno raznolikost tudi 

raznolikost v duhovnih, materialnih, intelektualnih in čustvenih 

značilnostih, v načinih sobivanja, življenjskih slogih, sistemih vrednot, 

tradicij in prepričanj (Unesco, 2009, p. 13–18). 

Značilnosti družbe, med katere spadata tudi kulturna in jezikovna 

raznolikost, se izražajo v njenih sistemih in organizacijah, kot je že 

leta 1985 ugotovil znameniti sociolog Hofstede. Raznolikost je 

tako prisotna tudi v šolskem in zdravstvenem sistemu. V Sloveniji 

opazno narašča število tujih študentov na fakultetah, tudi na 

področju zdravstvene nege (Hvalič Touzery, et al., 2016, p. 77). 

Raziskave pa kažejo, da so mladi s kulturnim in jezikovno raznolikim 

ozadjem v šolskem sistemu pogosto neenako obravnavani ter da 

imajo slabše možnosti za uspeh kot ostali (Gogolin, 2011). Posebno 

v kliničnem okolju, ki velja kot stresno in čustveno naporno za vse 

študente, so kulturno in jezikovno raznoliki študenti izpostavljeni 

še večjim izzivom (Arieli, 2013). Poleg stresnega kulturnega 

in jezikovnega prilagajanja se ti študenti ponekod srečujejo s 

stereotipi, diskriminacijo in rasizmom tako s strani osebja kot 

pacientov (Oikarainen, et al., 2017, p. 156; Korhonen, et al., 2019). 

Pri teh študentih je pogostejša opustitev nadaljnjega šolanja, kar 

je zelo skrb vzbujajoče tudi glede na vse večje potrebe po kadrih 

v zdravstveni negi (Gibbs & Culleiton, 2016, p. 118).

Klinični mentorji imajo ključno vlogo pri premagovanju teh izzivov 

in pri zagotavljanju varnega učnega okolja kulturno in jezikovno 

raznolikim študentom (Mikkonen, et al., 2016). Med kompetencami, 

ki omogočajo kliničnim mentorjem izpolnjevanje njihove vloge 

pri mentoriranju tovrstnih študentov, zasedajo medkulturne 

kompetence osrednje mesto (Montenery, et al., 2013). Te, pogosto 

imenovane kar kulturne kompetence, imajo mnogo različnih 

definicij. V prvem slovenskem priročniku za pridobivanje kulturnih 

kompetenc zdravstvenih delavcev so definirane kot »skupek 

znanj in veščin v odnosih z ljudmi, ki posamezniku omogoči, da 

izboljša svoje razumevanje, občutljivost, sprejemanje, spoštovanje 

in odzivanje na kulturne razlike in odnose, ki iz njih izhajajo« 

(Berkeley Diversity cited in Bofulin, et al., 2016, p. 15). Prosen 

povzema, da ima medkulturne kompetence medicinska sestra 

ali babica, ki sprejema in spoštuje kulturno raznolikost. Kaže se v 

tem, da zagotavlja pacientu, družini ali skupnosti ob upoštevanju 

njihovih vrednot, prepričanj, običajev in navad kulturno občutljivo 

in kompetentno zdravstveno nego. Ob tem poudarja tudi, da je 

prav tako, kot je pomembno spoštovanje kulturne raznolikosti 

pacientov, pomembno spoštovanje kulturne raznolikosti preostalih 

zdravstvenih sodelavcev (Prosen, 2018, p. 77). 

Namen, cilji in raziskovalna vprašanja
Namen in cilji izvedene raziskave so bili ugotoviti, kakšne so 

kompetence kliničnih mentorjev, ki mentorirajo kulturno in 

jezikovno različne študente zdravstvene nege v kliničnem okolju. 

V Sloveniji se šele začenjamo srečevati z redno vpisanimi študenti, 

ki ne znajo slovenskega jezika dovolj dobro, da bi se v njem tekoče 



Fakulteta za zdravstvene  vede v Celju 51

sporazumevali. Pogosteje pa se srečujemo z izzivi mentoriranja 

kulturno in jezikovno različnih študentov (brez znanja slovenskega 

jezika) na študentski izmenjavi. V vedno bolj globalno povezanem 

svetu lahko pričakujemo, da se bo sčasoma povečalo tudi število 

redno vpisanih študentov iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij, 

zato je pomembno ugotoviti, kakšne so kompetence mentorjev, 

ki sodelujejo v izobraževanju študentov v kliničnem okolju, da bi 

lahko njihovo znanje sistematično nadgrajevali. 

V naši raziskavi smo želeli raziskati vplive in odnose različnih 

demografskih značilnosti mentorjev na njihove medkulturne 

kompetence oziroma na posamezne komponente medkulturnih 

kompetenc ter pridobiti vpogled v njihovo razumevanje in načine 

reševanja medkulturnih izzivov. 

Pri tem smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja:

• Kako pogosto mentorji v preiskovani skupini mentorirajo 

kulturno in jezikovno raznolike študente?

• Ali izkušnje s tujimi študenti vplivajo na medkulturne 

kompetence mentorjev? Katere druge demografske postavke 

vplivajo na medkulturne kompetence mentorjev?

• Kakšen je odnos med motivacijo mentorja in sposobnostjo 

komunikacije ter interakcije s študenti iz različnih kultur?

• Ali so se po opravljenem izobraževanju medkulturne 

kompetence spremenile?

• Kakšen je pogled mentorjev na medkulturne izzive in na 

kakšne načine jih rešujejo?

2 METODE 

V raziskavi sta bili uporabljeni kvantitativna in kvalitativna metoda 

znanstvenega raziskovanja.

Pri kvantitativnem pristopu smo uporabili opisno kvantitativno 

metodo raziskovanja. Podatke smo zbrali z anketo, ki je nastala 

v okviru mednarodnega projekta QualMent, ki se izvaja pod 

okriljem projektov Erasmus+. Vprašalnik je za potrebe projekta 

nastal na Univerzi v Oulu (Research Unit of Nursing Science and 

Health Management). Za njegovo uporabo je bilo pridobljeno 

pisno soglasje.

Opis instrumenta 
Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del anketnega 

vprašalnika so sestavljali demografski podatki udeležencev – ta 

del je vseboval tudi vprašanja o izkušnjah in pogostosti izkušenj 

s kulturno in jezikovno raznolikimi študenti. Drugi del je sestavljal 

sedemfaktorski instrument za merjenje mentorskih kompetenc 

(Mentor Competences Instrument; MCI), tretji del pa instrument 

za merjenje medkulturnih kompetenc mentorjev (Mentors' 

Cultural Competence Instrument; MCCI). Slednji, iz katerega smo 

zajemali podatke za kvantitativni del našega članka, je vseboval pet 

vsebinskih področij: 

• odnos do študentov (štiri postavke; na primer: »Ne 

stereotipiziram kulturno raznolikih študentov.«),

• kulturna občutljivost in zavedanje (štiri postavke; na primer: 

»Zavedam se svojega kulturnega ozadja.«),

• znanje o različnih kulturah (dve postavki; na primer: »Iščem 

znanje o različnih kulturah.«),

• medkulturna komunikacija in interakcija (pet postavk; na primer: 

»Sposoben sem komunicirati s študenti iz različnih kultur.«),

• kulturne spretnosti in varnost (šest postavk; na primer: »Znam 

oceniti učne potrebe kulturno raznolikih študentov.«).

Na vprašalnika mentorskih kompetenc (MCI, MCCI) so udeleženci 

odgovarjali s štiristopenjsko Likertovo lestvico (od 1 – »Povsem se 

ne strinjam.« do 4 – »Popolnoma se strinjam.«)

Kvalitativna metoda pa se je nanašala na vsebinsko analizo 

dokumentacije. Dokumentacijo so pomenili pisni izdelki 

udeležencev izobraževanja, ki so se nanašali na namišljen 

medkulturni izziv.

Opis dokumentacije: Udeleženci izobraževanja so v pisni obliki (od 

500 do 800 besed) podali svoj pogled na namišljen medkulturni izziv 

ter predlagali načine njegovega reševanja. Hipotetičen medkulturni 

izziv se je glasil:  25-letni albanski študent zdravstvene nege se na 

oddelku počuti diskriminiran, vzdušje se mu zdi hladno in osebje 

neprijazno. Študent si ne upa sodelovati v interakcijah in postavljati 

vprašanj. Občasno lahko sliši rasistične pripombe osebja ali pacientov. 

Usposabljanje prenaša tako težko, da razmišlja o spremembi kariere.

Opis vzorca
Raziskovali smo kulturne kompetence mentoric in mentorjev 

študentk in študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju slovenskih 

zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov. Vzorec naše raziskave je 

bil namenski – to so bili udeleženci izobraževanja QualMent (Quality 

mentorship for developing competent nursing students), ki ga je 

organizirala Visoka zdravstvena šola v Celju. Izobraževanje se je 

začelo februarja 2020, zaključilo pa se je decembra 2020. 

Udeleženci izobraževanja so ob začetku (T0) in ob koncu 

izobraževanja (T1) prostovoljno izpolnili anketni vprašalnik. Prvo 

anketo je izpolnilo 57 udeležencev, drugo pa 32. Osip udeležencev 
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ter s tem tudi anketiranega vzorca se je zgodil zaradi epidemije 

SARS-CoV-2 koronavirusa kmalu po začetku izobraževanja. 

Epidemija je vplivala tudi na to, da je bila večina vsebin, tudi 

medkulturnih, predstavljena po spletu z aplikacijo Zoom.

V raziskavi so sodelovale večinoma ženske (T0: 52 oziroma 91,2 %, 

T1: pa 29 oziroma 90,6 %), moški so bili v manjšini (T0: 5 oziroma 

8,8 %, T1: pa 3 oziroma 9,4 %). V povprečju so bili udeleženci ob 

prvem merjenju (T0) stari 39,08 leta (SD = 7,23 leta), ob drugem 

merjenju (T1) pa 38,5 leta (SD = 7,94 leta). 

Vsi udeleženci so kot del svojih delovnih obveznosti izvajali tudi 

mentorstvo študentom. Največji delež udeležencev izobraževanja 

se je v vlogi mentorja nazadnje udejstvoval pred enim tednom (T0: 

f = 33 oziroma 57,9 %; T1: f = 12 oziroma 37,5 %), nekaj manj pred 

enim mesecem (T0: f = 11 oziroma 19,3 %; T1: f = 7 oziroma 21,9 

%) ali pol leta (T0: f = 1 oziroma 1,8 %; T1: f = 9 oziroma 28,1 %), 

manjšina pa pred enim letom (T0: f = 7 oziroma 12,3 %; T1: f = 2 

Tabela 1: Značilnosti vzorca mentorjev študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju ob začetku (T0) in ob koncu (T1) izobraževanja

oziroma 6,3 %) ali več (T0: f = 5 oziroma 8,8 %; T1: f = 2 oziroma 

6,3 %). Ob prvem ocenjevanju so mentorstvu udeleženci v 

povprečju namenjali več kot dve uri na dan (M = 140,35 min./dan, 

SD = 106,69), ob drugem merjenju pa le nekaj več kot eno uro na 

dan (M = 84,06 min./dan, SD = 107,30). Čas, ki so ga udeleženci 

namenili mentorstvu v enem dnevu, se je verjetno skrajšal tudi 

zaradi povečanih obremenitev v času pandemije COVID-19. Večina 

udeležencev se je ob prvem merjenju na področju mentorstva tudi 

dodatno izobraževala, saj se je enodnevnega tečaja udeležilo 31 

(54,4 %) udeležencev, dvodnevnega tečaja so se udeležili trije 

(5,3 %) udeleženci, le en (3,5 %) udeleženec pa se je udeležil 

večdnevnega tečaja. Ob drugem merjenju je upadel delež tistih, ki 

so se udeležili enodnevnega tečaja (f = 14 oziroma 43,8 %), narasel 

pa je delež tistih, ki so se udeležili dvodnevnega (f = 2 oziroma 

6,3 %),) ali večdnevnega (f = 6 oz. 18,8 %) tečaja. Približno tretjina 

udeležencev se ni dodatno izobraževala o mentorstvu (T0: f = 

21 oziroma 36,8 %; T1: f = 10 oziroma 31,3 %). Še nekaj dodatnih 

značilnosti vzorca prikazujemo v tabeli 1. 

Februar 2020 (T0) December 2020 (T1)

Velikost vzorca 57 32

Stopnja izobrazbe
• visoka strokovna izobrazba
• univerzitetna izobrazba
• drugo

f = 40 (70,2 %)
f = 13 (22,8 %)
f = 4 (7 %)

f = 25 (78,1 %)
f = 3 (9,4 %)
f = 4 (12,5 %)

Delovno mesto:
• medicinska sestra na oddelku/ 

v ambulanti/patronažna medicinska sestra
• medicinska sestra – vodja
• drugo

f = 30 (52,6 %)

f = 22 (38,6 %)
f = 5 (8,8 %)

f = 19 (59,4 %)

f = 9 (28,1 %)
f = 4 (12,5 %)

Delovne izkušnje v letih M = 15,36 (SD = 8,71)
Min = 1 Max = 36

M = 14,39 (SD = 9,14)
Min = 3 Max = 37

Enota dela
• ZD
• bolnišnica
• socialnovarstveni zavod
• drugo

f = 6 (10,5 %)
f = 38 (66,7 %)
f = 12 (21,1 %)
f = 1 (1,8 %)

f = 6 (19,4 %)
f = 17 (54,8 %)
f = 5 (16,1 %)
f = 3 (9,7 %)
Manjkajoči – 1

Opis obdelave podatkov
Tretji del anketnega vprašalnika (MCCI) in del demografskih 

podatkov smo analizirali z deskriptivno statistiko (odstotki (%), 

frekvence (f), minimalne (Min) in maksimalne (Max) vrednosti, 

srednje vrednosti (aritmetična sredina; M)) ter inferenčno 

statistično metodo (Pearsonov koeficient korelacije – r, Kendallov 

Tau koeficient (τ), Mann-Whitneyjev U-Test, Cohenov d, t-test). 

Kvalitativno analizo dokumentacije smo opravili z induktivno 

vsebinsko analizo v aplikaciji Atlas.ti (verzija 8.4.5.). Imerziji v podatke 

(večkratno branje) je sledilo odprto kodiranje. Pridobljene kode smo 

uvrstili v kategorije in teme ter jim pripisali tipične citate.  
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3 REZULTATI

Izkušnje in pogostost mentorstva kulturno 
in jezikovno raznolikim študentom

Ob prvem anketiranju (T0) je največji delež udeležencev poročal, 

da nimajo izkušenj z mentorstvom kulturno in jezikovno raznolikim 

študentom (f = 42 oziroma 73,7 %), pri drugem anketiranju pa je 

o tem poročala manj kot polovica udeležencev (T1: f = 15 oziroma 

46,9 %). Tisti, ki so imeli izkušnje z mentorstvom kulturno in 

jezikovno raznolikim študentom, so si te izkušnje pridobili večinoma 

z mentorstvom študentom na izmenjavi, sledile so izkušnje s študenti 

priseljenci ter s tujimi študenti. Ob prvem anketiranju ni nihče navedel 

izkušnje z vsemi tremi tipi kulturno in jezikovno raznolikih študentov, 

ob drugem merjenju pa je bilo takšnih več kot desetina. Podrobni 

rezultati so prikazani na grafu 1.  Tisti, ki so se srečali z mentoriranjem 

kulturno in jezikovno raznolikih študentov, so ob prvem ocenjevanju 

največkrat ocenili, da se z njimi srečajo redko, sledil je odgovor letno in 

mesečno, nihče pa se s tako obliko mentorstva ni srečeval dnevno ali 

tedensko. Ob drugem merjenju so mentorstvo kulturno in jezikovno 

raznolikim študentom ocenili kot pogostejše; zastopani so bili vsi 

odgovori (dnevno, tedensko, letno, redkeje), zmanjšal se je tudi delež 

odgovorov, da niso bili nikoli mentorji tovrstnim študentom. Podrobni 

rezultati so prikazani na grafu 2. 

Rezultati kažejo, da se je med izobraževanjem kliničnih mentorjev 

pogostost mentoriranja kulturno in jezikovno raznolikih študentov 

povečala.

Graf 1: Izkušnje z mentorstvom kulturno in jezikovno raznolikim študentom

Graf 2: Pogostost mentorstva kulturno in jezikovno raznolikim študentom
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Vpliv izkušenj in drugih značilnosti vzorca na 
medkulturne kompetence

Glede na izkušnje z mentorstvom kulturno in jezikovno raznolikim 

študentom nismo zaznali pomembnih razlik v povezavah s sklopi 

medkulturnih kompetenc, opredeljenih kot odnos do študentov, 

kulturna občutljivost in kulturno zavedanje mentorjev ter znanje o 

različnih kulturah. Pri slednjem sklopu, znanju o različnih kulturah, 

so se razlike sicer nakazovale, vendar niso dosegle statistične 

pomembnosti (Mann-Whitney U = 226; p = 0,080).

Zaznali pa smo, da se je pogostost mentorstva kulturno in jezikovno 

raznolikim študentom, izmerjena v T0, povezovala:   

• s sočasno izmerjenim (v T0) sklopom odnos do študentov  

(τ = –0,246, p = 0,043),

• s sočasno oceno (v T0) postavke pomagam kulturno 

raznolikim študentom, da se počutijo dobrodošli v kliničnem 

okolju (τ = –0,381, p = 0,003), 

• s sočasno oceno (v T0) postavke želim se seznaniti s kulturnim 

ozadjem in praksami študentov (τ = –0,261, p = 0,043).

Pri prvem anketiranju se je torej izkazalo, da se je pogosteje 

mentorstvo kulturno in jezikovno raznolikih študentov povezovalo 

z višjimi kulturnimi kompetencami v odnosu do teh študentov, 

vključno z višjo stopnjo pomoči kulturno raznolikim študentom, da 

se počutijo dobrodošli, ter z večjo željo po seznanitvi s kulturnim 

ozadjem in praksami študentov. 

Ob tem smo se vprašali še, ali so se z medkulturnimi kompetencami 

povezovale še katere druge demografske spremenljivke vzorca. 

S Kendallovim koeficientom smo v nadaljevanju opazili tudi 

povezanost s celotnimi delovnimi izkušnjami. Te so se ob prvem 

anketiranju povezovale s postavko MCCI_6 (znam prepoznati 

kulture, ki se razlikujejo od moje lastne; τ = 0,306, p = 0,007). Več 

delovnih izkušenj je bilo torej povezanih z večjim prepoznavanjem 

raznolikih kultur.  

Opazili smo tudi povezavo med časom od zadnjega mentorstva 

študentu in različnimi postavkami. Izkazalo se je, da je bil čas od 

zadnjega mentorstva pri prvem testiranju sočasno povezan s 

postavko znam prepoznati kulture, ki se razlikujejo od moje lastne 

(τ = –0,283, p = 0,024) ter vzdolžno (iz T0 v T1) s postavko želim 

se seznaniti s kulturnim ozadjem in praksami študentov (τ = –0,344, 

p = 0,045). 

Pri drugem merjenju je bila zaznana sočasna povezava med časom, 

ki je minil od zadnjega mentorstva, ter postavkama pri mentoriranju 

študentov sprejemam kulturno raznolikost (τ = 0,334, p = 0,043) in 

zavedam se, da imajo kulturno raznoliki študenti svojstvena ozadja 

(τ = 0,362, p = 0,028). 

Krajši čas od zadnjega mentorstva je bil torej povezan z boljšim 

prepoznavanjem raznolikih kultur, večjo željo po seznanitvi s 

kulturnim ozadjem študentov pred izobraževanjem (v T0) ter 

s slabšim (ali zgolj bolj realnim) sprejemanjem raznolikosti ter s 

slabšim (ali zgolj bolj realnim) zavedanjem o kulturni raznolikosti 

študentov po izobraževanju (v T1). 

Pri drugem anketiranju smo ugotovili še sočasno povezavo med 

časom, ki ga mentorji namenjajo mentorstvu, ter med:  

• sklopom znanje o različnih kulturah (τ = –0,304, p = 0,045), 

• postavko zavedam se, da imajo kulturno raznoliki študenti 

svojstvena ozadja (τ = –0,369, p = 0,021), 

• postavko iščem znanje o različnih kulturah (τ = –0,328, p = 

0,034). 

Mentorji, ki mentorstvu ob drugem ocenjevanju namenjajo več časa, 

poročajo o slabšem poznavanju različnih kultur, nižjem zavedanju 

svojstvenih ozadij in manj pogostem iskanju znanja o različnih kulturah. 

Odnos med motivacijo mentorja in sposobnostjo 
komunikacije in interakcije s študenti iz različnih kultur

Predpostavljali smo, da bodo mentorji zdravstvene nege, ki so 

bolj motivirani za delo s študenti, razvili tudi večjo sposobnost 

komunikacije in interakcije s kulturno različnimi študenti. 

Motiviranost smo merili z delom vprašalnika mentorskih kompetenc 

(MCI), sestavljenega iz petih vprašanj, (III. Motiviranost mentorja; III.1 

do III.5), vsakega s štirimi stopnjami strinjanja pri vzorcu mentorjev 

zdravstvene nege pred izobraževanjem (T0, n = 57) in po njem 

(T1, n = 32). Prav tako smo merili medkulturno komunikacijo 

in interakcijo z delom vprašalnika MCCI (Mentors' Cutural 

competence Subscale, Medkulturna komunikacija in interakcija, 

vprašanja od 11 do 15), od katerih ima vsaka štiri stopnje strinjanja. 

Odnos med spremenljivkama smo analizirali s Pearsonovim 

koeficientom korelacije in Kendallovim τ (Tau) koeficientom.

Pearsonov koeficient je pokazal pri vzorcu mentorjev zdravstvene 

nege pred izobraževanjem nizko stopnjo povezanosti (T0; r = 

0,189) in nekoliko višjo za vzorec po izobraževanju (T1; r = 0,288), 

pri čemer noben ne doseže stopnje statistične pomembnosti. 

Kendallov τ koeficient pa je pokazal za vzorec mentorjev, testiran 

pred izobraževanjem, srednje veliko stopnjo povezanosti (τ = 0,319, 

p = 0,004), medtem ko je bila povezava za vzorec po izobraževanju 

šibka in ni dosegla stopnje statistične pomembnosti.
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Čeprav sta bila testirana vzorca majhna in so posledično statistični 

izračuni manj zanesljivi, si razlagamo dobljene rezultate s tem, da 

imajo mentorji zdravstvene nege pred izobraževanjem manj znanja 

in so njihove kompetence medkulturne komunikacije in interakcije 

povezane z motivacijo, se pa odvisnost zmanjša s pridobivanjem 

novih znanj.

Vpliv opravljenega izobraževanja na medkulturne 
kompetence mentorjev 

Prvo razliko pri primerjavi obeh testiranj smo opazili že pri navedbah 

izkušenj o mentoriranju jezikovno in kulturno raznolikih študentov 

ter pogostosti mentoriranja le-teh. Pri drugem testiranju je bilo 

navedenih več navedb o izkušnjah (Wilcoxonov test rangov Z = 

–0,132, p = 0,895) ter o pogostosti (Wilcoxonov test rangov Z = 

–1,907, p = 0,056) mentoriranja jezikovno in kulturno raznolikih 

študentov (graf 1 in 2), vendar zaznane razlike niso dosegale 

statistične pomembnosti. Razlike so bile večje pri pogostosti, 

pri kateri so se približevale statistični značilnosti pri stopnji 0,05 

oziroma 5 %.  

Ob primerjavi rezultatov obeh testiranj celotnih sklopov 

medkulturnih kompetenc statistično značilne razlike niso bile 

zaznane, čeprav se je majhna razlika glede na velikost učinka 

(Cohenov d) nakazovala pri sklopu odnos do študentov ter sklopu 

kulturna občutljivost in zavedanje (tabela 3). 

Na ravni postavk so se razlike pojavile pri postavki ne stereotipiziram 

kulturno raznolikih študentov in postavki znam prepoznati kulture, ki 

se razlikujejo od moje lastne kulture. Razlike so bile kljub statistični 

neznačilnosti (najverjetneje zaradi premajhnega vzorca) glede na 

moč učinka (Cohenov d) tako velike, da bi jih bilo mogoče »opaziti 

tudi s prostim očesom« (tabela 4). Osebe so pred izobraževanjem 

poročale o manjši prisotnosti stereotipov kot po izobraževanju. 

Dalje so osebe po izobraževanju v primerjavi z začetnim stanjem 

poročale tudi o boljšem prepoznavanju drugačnosti študentove 

kulture. 

T0 (n = 57) T1 (n = 32) Razlike

α Mr M SD α Mr M SD r (T0 – T1) Mdiff t (df = 31) p d

Odnos do 
študentov

0,59 0,35 3,89 0,22 0,71 0,41 3,79 0,32 0,201 0,09 1,41 0,17 0,32

Kulturna 
občutljivost  
in zavedanje

0,41 0,15 3,84 0,22 0,76 0,42 3,87 0,26 0,407 –0,06 –1,24 0,22 –0,24

Znanje o  
različnih kulturah

0,63 0,50 3,58 0,49 0,32 0,24 3,64 0,41 –0,005 –0,08 –0,71 0,48 –0,18

Legenda: n – velikost vzorca; α – koeficient zanesljivosti; Mr – povprečna povezanost postavk znotraj lestvice; M – povprečni dosežek pri lestvici; SD – standardna deviacija; r (T0 – T1) 
– zanesljivost v času; Mdiff – povprečna razlika; t – vrednost t-testa; df – stopnje prostosti; p – statistična pomembnost; d – Cohenov d koeficient 

Tabela 2: Prikaz razlik v sklopih medkulturne kompetentnosti med prvim in drugim testiranjem
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Tabela 3: Prikaz razlik v postavkah medkulturne kompetentnosti med prvim in drugim testiranjem

T0 (n = 57) T1 (n = 32) Razlike

M T0 SD T0 M T1 SD T1 MT0-T1 t (df = 31) p d

MCCI_1 Pomagam kulturno raznolikim 
študentom, da se počutijo dobrodošli v 
kliničnem okolju.

3,77 0,46 3,69 0,59 0,06 0,57 0,57 0,12

MCCI_2 Ne stereotipiziram kulturno 
raznolikih študentov.

3,96 0,19 3,81 0,40 0,16 1,97 0,06 0,52

MCCI_3 Posredujem, ko gre za  
diskriminacijo kulturno raznolikih študentov.

3,84 0,37 3,75 0,44 0,06 0,63 0,54 0,15

MCCI_4 Pri mentoriranju študentov 
sprejemam kulturno raznolikost.

3,96 0,19 3,91 0,30 0,06 1,00 0,33 0,26

MCCI_5 Zavedam se svojega  
kulturnega ozadja.

3,91 0,34 3,91 0,30 –0,03 –0,33 0,74 –0,09

MCCI_6 Znam prepoznati kulture, ki se 
razlikujejo od moje lastne kulture.

3,77 0,42 3,88 0,34 –0,19 –1,98 0,06 –0,47

MCCI_7 Želim se seznaniti s kulturnim 
ozadjem in praksami študentov.

3,77 0,42 3,84 0,37 –0,09 –1,00 0,33 –0,23

MCCI_8 Zavedam se, da imajo kulturno 
raznoliki študenti svojstvena ozadja.

3,91 0,29 3,84 0,37 0,06 1,00 0,33 0,19

MCCI_9 Iščem znanje o različnih kulturah. 3,37 0,67 3,41 0,67 –0,13 –0,75 0,46 –0,19

MCCI_10 Razumem, da je za prilagoditev 
novi kulturi  potreben čas.

3,79 0,45 3,88 0,34 –0,03 –0,37 0,71 –0,09

 Legenda: n – velikost vzorca; M – povprečni dosežek pri lestvici; SD – standardna deviacija; Mdiff – povprečna razlika;  
t – vrednost t-testa; df – stopnje prostosti; p – statistična pomembnost; d – Cohenov d koeficient
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Slika 1: Hierarhični prikaz tem in kod 

Pogled mentorjev na medkulturne izzive 
Z vsebinsko analizo dokumentacije (pisnih nalog mentorjev) smo 

pridobili 324 citatov, ki smo jih na podlagi 30 kod razvrstili v pet tem. 

Drevesni graf (slika 1) prikazuje teme in kode glede na pomemb-

nost, tj. število pridobljenih citatov. Nadalje pojasnjujemo pridobljene 

teme in kode ter prikazujemo tipične citate posameznih kod. 

Izzivi medkulturnega mentorstva
Zaznali smo podatke, da pomeni kulturna raznolikost težavo predvsem 

za starejše generacije, medtem ko jo mlajši lažje sprejemajo. Izziv pri 

srečevanju s kulturno in jezikovno raznolikimi študenti so komunikacijske 

ovire, pri katerih so bile poudarjene predvsem jezikovne. Poseben izziv 

je po pridobljenih podatkih odnos pacientov, na katerega mentorji ne 

morejo veliko vplivati in ga je treba predvideti. 

Kot izziv smo opredelili tudi različno zaznavanje težav. Pridobili 

smo tako podatke o obstoju diskriminacije do študentov kot tudi 

podatke o tem, da teh težav v praski ni. 

Tema Koda Citat

Izzivi medkulturnega mentorstva Generacijske razlike »V našem timu prevladuje starejša generacija zaposlenih, zato 
se večkrat soočamo s težjim sprejemanjem novozaposlenih. 
Včasih se zaposleni počutijo ogrožene, ko v proces vstopi mlajši 
sodelavec ali sodelavka.« (5 : 4)

Komunikacijske ovire »Težave s komunikacijo imajo že naši domači študentje, kaj šele 
študenti drugih kultur.« (2 : 4)

Odnos pacientov »Moramo pa se zavedati, da pa obstajajo pacienti, ki bodo 
nesramni in diskriminatorni.« (9 : 10)

Različno zaznavanje težav »Sam v svoji praksi dela sem doživel, da so sodelavci 
diskriminirali študente.« (31 : 9)

Tabela 4: Prikaz kod in citatov na temo izzivi medkulturnega mentorstva
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Odnos do diskriminacije
Izluščili smo kopico podatkov, ki so nakazovali poglede na 

diskriminacijo. Nekateri so jo opisovali kot nesporazum zaradi 

težav s komunikacijo, drugi kot nekaj, kar zdravstveni delavci storijo 

nehote. Mnogo podatkov se je nanašalo na ničelno toleranco do 

diskriminacije, kljub temu pa največ na odgovornost študenta, da 

do diskriminatornega in rasističnega obnašanja do njega ne pride. 

Prepoznali smo tudi podatke, ki so govorili o tolerantnosti družbe 

do diskriminacije, kot tudi takšne, ki so nakazovali, da je odnos do 

raznolikosti stvar vsakega posameznika. 

Tema Koda Citat

Odnos do diskriminacije Nesporazum »In če ni razumevanja v komunikaciji, se lahko vsak obrne na svojo stran. 
In vmes nastane praznina, ki jo je študent začutil kot hladno vzdušje, 
neprijazno osebje.« (9 : 4)

Nezavedno diskriminiranje »... predvidevam, da se večina tega svojega dejanja niti ne zaveda (slabo 
ravnanje, razlikovanje, drugačno obravnavanje, izključenost, ponižanje 
študentov).« (28 : 7)

Ničelna toleranca »Zaposlenim moramo dati jasno vedeti, da so razne rasistične opazke, 
netolerantnost in nestrpnost v kolektivu nedopustne.« (12 : 11)

Odgovornost študenta »Naj izkaže zanimanje za delo, naj razmišlja o standardih in normativih na 

klinični praksi, naj tudi on razmisli, ali lahko v določenih primerih izstopi iz 

svoje kulture in se prilagodi drugi, ki je drugačna.« (12 : 15)

Odnos družbe »Žal je v današnji družbi zbadanje postala stalnica.« (14 : 3)

Stvar posameznika »Poudariti moramo, da ima vsak pravico do različnega sprejemanja in 

dojemanja tujcev ...« (33 : 10)

Tabela 5: Prikaz kod in citatov na temo odnos do diskriminacije

Strategije reševanja medkulturnih izzivov
Strategije reševanja medkulturnih izzivov so po pridobljenih 

podatkih večplastne. Začnejo se že z intenzivnimi pripravami na 

prihod (pridobitvijo podatkov o študentu, spoznavanjem študenta, 

napovedjo na oddelku) ter z jasno izraženimi pričakovanji študenta in 

delovnega okolja. Pomembna strategija je premagovanje jezikovnih 

ovir, ki bi jih mentorji reševali s prilagojeno komunikacijo (počasi, bolj 

razločno), s pomočjo drugih zaposlenih, ki govorijo jezik študenta, 

ali s spletnimi prevajalniki. Nadalje je pomembno izobraževanje na 

temo kulturnih kompetenc in spoznavanje tuje kulture, mentor 

pa mora biti dostopen in empatičen ter zgraditi zaupen odnos. 

Poskrbeti je treba za vključevanje študenta na enak način kot vseh 

preostalih in za sprotno refleksijo. Ob težavah se je treba pogovoriti 

s študentom in sodelavci, mogoča bi bila sprememba oddelka. Če 

se težav ne da rešiti, je treba vključiti vodstvo. Najmanj podatkov 

smo dobili o samorefleksiji mentorja in prilagajanju študentov kot 

strategiji za reševanje medkulturnih izzivov. 
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Tema Koda Citat

Strategije reševanja 
medkulturnih izzivov

Dostopnost mentorja »Varno učno okolje za študenta mentor naredi tako, da mu je vedno dostopen in 
pripravljen takoj rešiti nastalo situacijo, da se težave ne nabirajo.« (19 : 5)

Empatija »Ameriški staroselci so imeli/imajo rek: 'Ne sodi človeka, če nisi vsaj dve luni hodil v 
njegovih mokasinih.' Mislim, da ta rek povzame bistvo.« (8 : 5)

Izobraževanje »Potrebne bi bile delavnice, ki bi zaposlene spodbujale k sprejetju 'drugačnih' ljudi.« 
(16 : 8)

Priprave na prihod »Pred prihodom novega študenta zaposlene obvestimo o vključitvi v 

delovni proces in jih seznanimo s posebnostmi, če jih študent ima (na primer 

nerazumevanje jezika, drugačno kulturno okolje) in če mi za njih vemo.« (10 : 1)

Jasnost pričakovanj »Pri pogovoru bi se pogovoril o njegovih ciljih in pričakovanjih. Povedal bi mu, kaj 

pričakuje naša organizacija od njega.« (31 : 2)

Menjava oddelka »Po mojem mnenju bi v dani situaciji za tega študenta bilo najbolje, da se ga iz tega 

učnega okolja umakne in se ga mentorira na drugem oddelku, če je to možno, brez 

grenkega priokusa zavračanja.« (8 : 6)

Pogovor s sodelavci »Kot mentor študentu je treba v kolektivu težavo na glas izpostaviti in se o njej 

pogovoriti. Vse udeležence, ki so bili deležni nesprejemanja študenta, je treba 

povabiti na pogovor, vključno s prizadetim študentom.« (16 : 1)

Premagovanje jezikovnih ovir »Če bi opazila, da prihaja do ovir pri komunikaciji zaradi nepoznavanja jezika, bi mu 

poskusila poiskati pomoč s strani katerega od zaposlenih, ki bi jezik poznal.« (5 : 1)

Prilagajanje »Mislim, da lahko marsikaj prilagodimo in naredimo tako, da je sprejemljivo za nas in 

študente, čeprav prihajajo morda iz čisto drugačnega okolja.« (20 : 14)

Refleksija s študentom »Skupaj reflektirava in se pogovarjava, kaj se je tu naučil, kaj mu je bilo všeč, kaj 

pogreša, kaj ga moti, reflektirava tudi učni proces.« (26 : 12)

Samorefleksija mentorja »Ko se zavedamo lastnih predsodkov, stereotipov, domnev, lahko svoje misli in 

dejanja raziskujemo še naprej ter poiščemo načine, da jih izzivamo in spreminjamo. 

To pa nas bogati in omogoča konstruktivne ter uspešne pristope do lastnega dela.« 

(27 : 6)

Spoznavanje tuje kulture »Pomembno je, da osebje na oddelku, ki počasi spoznava bližnjo okolico, zgodaj 

seznanimo z drugimi kulturami in civilizacijami, ki imajo drugačne tradicije, življenjske 

navade in praznovanja.« (9 : 2)

Vključevanje »Zahtevati moramo, da jih zaposleni vključijo v delo, v pogovore, sodelujejo pri vseh 

nalogah in opravilih, jim pomagajo, svetujejo in spodbujajo pri delu.« (20 : 6)

Vključitev vodstva »V primeru da sami ne bi našli pravih rešitev, se obrnemo na vodstvo ter z njimi 

pridemo do ustrezne rešitve.« (15 : 3)

Zaupen odnos »Ob pričetku kliničnih vaj vzpostavim odnos, v katerem mi študent zaupa.« (34 : 1)

Tabela 6: Prikaz kod in citatov na temo strategije reševanja medkulturnih izzivov
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Tabela 7: Prikaz kod in citatov na temo prednosti medkulturnosti

Tabela 9: Prikaz kod in citatov na temo vloga ključnih deležnikov

Prednosti medkulturnosti v mentorstvu
Nekaj pridobljenih podatkov se je nanašalo na prednosti 

medkulturnosti, ki so jih mentorji videli tako na osebni (priložnost 

Tema Koda Citat

Prednosti medkulturnosti Prednosti »Stik in neposredna izkušnja s pripadniki drugih narodnostnih, verskih in 
kulturnih skupin lahko za zdravstvenega delavca in mentorja pomenita tudi 
strokovno in osebnostno rast, ki se kaže kot zadovoljstvo ...« (22 : 15)

za strokovno in osebno rast) kot tudi na operativni ravni (boljše 

timsko dopolnjevanje, lažje usklajevanje urnikov zaradi raznolikosti 

praznikov).

Vloge ključnih deležnikov
V medkulturnih odnosih imajo po pridobljenih podatkih vlogo vsi 

ključni deležniki – tako študent, ki mora biti zainteresiran, motiviran 

ter odgovoren, kot tudi mentor, organizacija in vsi zdravstveni 

delavci. Naloga mentorja je, da omogoči varno učno okolje, 

da študenta ščiti in da ozavešča ostale v delovni organizaciji o 

medkulturnih kompetencah. Naloga organizacije pa je, da ima 

takšno politiko in strategijo delovanja, ki preprečuje diskriminacijo in 

je ne dopušča. Ne nazadnje imajo v teh odnosih pomembno vlogo 

vsi zdravstveni delavci, saj bi morali na področju ničelne tolerance 

do diskriminacije biti za vzgled celotni družbi.  

Tema Značilnosti mentorja Motiviranost mentorja

Vloga ključnih deležnikov Vloga študenta »Da je spontan, samoiniciativen, da bo motiviran za obiskovanje vaj 
in nanje prihajal z odraslo odgovornostjo in bil sočuten do drugih, 
sodelavcev in pacientov ravno tako, kot bomo mi v timu do njega.« 
(26 : 11)

Vloga mentorja »Mentor bi moral vedno braniti tuje študente kot tudi domače. Ne sme 
dovoliti, da se tuje študente obravnava drugače. Vsak mentor se mora 
boriti proti diskriminaciji, tako da se pogovori z vsemi sodelujočimi. 
Mentor se mora zavestno zavzeti za študenta. Mentor lahko organizira 
tudi predavanja o raznolikosti.« (31 : 3)

Vloga organizacije »V organizaciji lahko prispevamo s sprejetimi sistemskimi 

pravili in navodili, izobraževanji za zaposlene in vzorom vodilnih 

zaposlenih. Organizacija ima sprejeto strategijo, ki jasno opredeljuje 

diskriminatorno delovanje do tujih študentov, zaposlenih in 

uporabnikov naših storitev.« (34 : 11)

Vloga zdravstvenih delavcev »Mi kot zdravstveni delavci moramo izkazovati veliko občutljivost glede 

rasizma in diskriminacije, s tem pa tudi prevzeti odgovornost v primeru 

reševanja teh težav in biti družbi zgled.« (16 : 9)
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4 RAZPRAVA

V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšne so kompetence kliničnih 

mentorjev, ki mentorirajo kulturno in jezikovno različne študente 

zdravstvene nege. Rezultati naše raziskave glede izkušenj 

in pogostosti mentoriranja jezikovno in kulturno raznolikim 

študentom so presenetljivi. Predvsem nas je presenetil odgovor 

pri prvem anketiranju, ko je večina udeležencev ocenila, da nima 

izkušenj z mentoriranjem tovrstnih študentov. Kulturno ozadje 

v Sloveniji namreč ni homogeno. Kljub temu, da je uradni delež 

tujcev (nedržavljanov Slovenije) relativno majhen, okoli osem 

odstotkov (Statistični urad RS, 2021), je še vsaj tolikšen delež 

državljanov pripadnikov ali potomcev etnokulturnih manjšin, 

večinoma iz bivših jugoslovanskih republik (Križman, 2002). 

Mnogi izmed njih, več kot 12 odstotkov, ne govorijo slovenskega 

jezika kot maternega. V tej skupini so materni jezik predvsem 

jeziki narodnih manjšin (italijanščina, madžarščina) ter številnih 

narodnih skupnosti (hrvaščina, srbščina, albanščina, romščina) 

(Vertot, 2009, p. 57–60). Tudi tuji študenti v Sloveniji niso 

redkost. V študijskem letu 2020/21 jih je bilo 7600 iz 119 različnih 

držav, kar pomeni osem odstotkov vseh študentov (Statistični 

urad RS, 2021). Upoštevati je treba tudi, da kulturna raznolikost 

ni le raznolikost v etničnem oziroma geografskem smislu, 

temveč tudi raznolikost v načinih sobivanja, življenjskih slogih, 

sistemih vrednot, tradicij in prepričanj (Unesco, 2009). Tovrstna 

raznolikost je seveda prisotna tudi med slovenskim prebivalstvom 

(Prosen, 2018, p. 76). Ob vseh naštetih dejstvih postane jasno, 

da se mentorji v kliničnih okoljih v Sloveniji redno srečujejo 

s študenti s kulturno in jezikovno raznolikim ozadjem. Naši 

rezultati verjetno kažejo na pomanjkljivo razumevanje kulturne 

in jezikovne raznolikosti oziroma na razumevanje te raznolikosti 

le v smislu »tujcev«. Morda nakazujejo rezultati tudi pojav, ki 

se imenuje kulturna slepota. Za kulturno slepoto je značilno 

prepričanje, da je raznolikost nepomembna in zanemarljiva ter 

da smo načeloma vsi enaki (Cross, et al., 1989, p. 15). Podobno 

razlago daje Carballeirajev model, ki govori o univerzalnem 

pogledu zdravstvenih delavcev na raznolikost, v smislu »vsi smo 

enaki« (Chambers, et al., 2013, p. 72). Premik iz kulturne slepote 

oziroma univerzalnega pogleda v fazo, ko se začnemo zavedati 

raznolikosti, je proces pridobivanja medkulturnih kompetenc, na 

katerega pomembno vpliva izobraževanje (Beach, et al., 2005; 

Truong, et al., 2014). Morda lahko s tem razložimo dejstvo, da 

je odstotek udeležencev, ki so navajali, da se nikoli ne srečajo z 

jezikovno in kulturno raznolikimi študenti, po izobraževanju padel 

s 73,7 na 46,9 odstotka, medtem ko so bili pogostejši odgovori, 

da se z njimi redno srečujejo. 

V naši raziskavi se je izkazalo, da se je pogosteje mentorstvo 

kulturno in jezikovno raznolikih študentov povezovalo z 

višjimi kulturnimi kompetencami. Ta rezultat ni presenetljiv, 

saj razvoj medkulturnih kompetenc ne more potekati brez 

srečevanja z raznolikimi kulturami. To srečevanje z raznolikostjo 

ali kulturna imerzija, kot ga imenujejo nekateri avtorji, je zaradi 

pomembnosti integrirano v nekatere teoretične modele kulturne 

kompetentnosti, na primer pri modelu po Campinha-Bacote iz leta 

2003. Podobne povezave kulturne kompetentnosti s pogostostjo 

mentoriranja raznolikih študentov kot tudi s preostalimi načini 

kulturne imerzije (na primer z izkušnjami življenja ali dela v 

tujini) so prikazane tudi v tuji literaturi (Oikarainen, et al., 2017; 

Hagqvist, et al., 2020). S pomembnostjo kulturne imerzije smo 

si razlagali tudi povezavo, da je krajši čas, ki mine od zadnjega 

mentorstva, povezan z boljšim prepoznavanjem raznolikih kultur 

ter z večjo željo po seznanitvi s kulturnim ozadjem študentov, saj 

je pomembno, da so kulturna srečevanja kontinuirana (Campinha-

Bacote, 2003).

Presenetili pa so nas rezultati, da mentorji, ki posvečajo več časa 

mentoriranju, poročajo o slabšem poznavanju različnih kultur, 

nižjem zavedanju svojstvenih ozadij in manj pogostem iskanju 

znanja o različnih kulturah. Možnih interpretacij je več. Morda se 

mentorji v svoji vlogi ne počutijo dovolj samozavestno. Osebe, ki 

so občutljivejše in bolj zaskrbljene, lahko svoje znanje zaznavajo 

kot bolj šibko in posledično namenjajo več časa mentoriranju. 

Druga možna razlaga pa je, da mentoriranci zahtevajo več 

časa z mentorjem, ki ima slabše kulturne kompetence, saj 

potrebujejo več časa, da so razumljeni in pridejo do želenega 

rezultata. Nagibamo pa se k razlagi, da se mentorji, ki več časa 

namenjajo mentoriranju, bolj zavedajo svoje vloge ter da so do 

sebe bolj kritični, kar se kaže v manj ugodni samooceni. S tem 

v zvezi je treba omeniti tudi ugotovitve, da so udeleženci pred 

izobraževanjem poročali o manjši prisotnosti stereotipov ter o 

boljšem prepoznavanju drugačnosti študentove kulture kot po 

izobraževanju. Omenjene pojave smo si razlagali z Dunning-

Krugerjevim učinkom. To je pojav, pri katerem iz različnih vzrokov 

(neznanje, nezavedna prepričanja) predobro ocenjujemo lastno 

kompetentnost (neupravičeno visoko), obenem pa se tega 

ne zavedamo (Dunning, 2011, p. 247). Raziskave na področju 

medkulturnih kompetenc pogosto kažejo, da se osebe z manj 

razvitimi kompetencami ocenjujejo mnogo bolje kot tiste, ki 

imajo te kompetence dobro razvite (Davis, et al., 2006; Gozu, 

et al., 2007, p. 14). Ob upoštevanju teh dognanj predvidevamo, 

da so udeleženci v naši raziskavi med izobraževanjem toliko razvili 

kulturne kompetence, da so se v drugem testiranju na nekaterih 
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področjih bolj realno ocenili, kar je vodilo do »slabših« rezultatov, 

vendar do učinka, ki smo ga z izobraževanjem želeli doseči. 

Menimo, da gre za premik na osi kulturnega samozavedanja, 

ki ga Campinha-Bacote in Purnell navajata v svojih modelih 

razvoja kulturnih kompetenc. Ta os poteka od nezavedne 

nekompetentnosti prek zavedne nekompetentnosti do zavedne 

kompetentnosti ter v končni fazi do nezavedne kompetentnosti 

(Campinha-Bacote, 2003; Purnell, 2012).

Pri kvalitativni raziskavi smo ugotovili, da je bilo najpogostejše 

razmišljanje udeležencev ob srečevanju študenta z rasističnimi 

opazkami povezano prav z njegovo odgovornostjo. To nas je 

zopet usmerilo k razmišljanju o kulturni slepoti, saj je pri tem 

pojavu značilno, da se krivda za neuspeh pripisuje predvsem 

tistim, ki so drugačni (Cross, et al., 1989, p. 15). Podobne reakcije, 

le da so se nanašale na tuje paciente, je v slovenski raziskavi 

opisala Čebronova. Zaznala je, da so ob medkulturnih izzivih 

po mnenju zdravstvenih delavcev pogosto »krivci« pacienti z 

raznolikim ozadjem, saj po njihovem mnenju niso dovolj motivirani 

ali pa se ne potrudijo zadosti za izogibanje težavam. Opozorila 

je, da se lahko takšno mnenje povezuje z rasizmom (Čebron, 

2021, p. 10-11). S pojavom kulturne slepote smo si razlagali tudi 

različno zaznavanje težav, saj so nekateri udeleženci navajali, da 

si ne morejo predstavljati, da bi lahko prišlo do pojavov rasizma 

in diskriminacije v njihovem delovnem okolju. Po drugi strani pa 

so mnogi navajali, da te težave obstajajo ter da so tudi posledica 

dogajanj v družbi. Podobno tudi slovenske raziskave navajajo te 

pojave v zdravstveni negi in v zdravstvenem sistemu (Mlinšek, 

2012; Čebron, 2021). 

Samorefleksija, ki velja za ključni korak pri razvoju medkulturnih 

kompetenc in je pri reševanju medkulturnih izzivov nujna 

(Campinha-Bacote, 2003; Kumas-Tan, et al., 2007; Chambers, 

et al., 2013, p.75), je bila v naši raziskavi zelo redko navedena. 

Samorefleksija je pomembna, saj smo tudi zdravstveni delavci 

(tako kot vsi ljudje) nezavedno in zavestno pristranski, pa 

tudi predsodkom se ne moremo izogniti (Hall, et al., 2015). 

S samorefleksijo pa pridobimo vpogled vase in v lastno 

profesionalnost (Smith, 2011) ter zavedanje, kako naša prepričanja 

vplivajo na naše delovanje in odločitve, kar je ključno za reševanje 

medkulturnih izzivov (Douglas, et al., 2011). Campinha-Bacote 

opozarja, da rasizma ne moremo v celoti prepoznati, če ne 

prepoznamo lastnih predsodkov in stereotipov (2003). 

Mnogo pogosteje kot samorefleksijo so v naši raziskavi udeleženci 

navajali spoznavanje tujih kultur kot strategijo reševanja 

medkulturnih izzivov. Podobno je ugotovila Hvalič Touzery s 

sodelavci (2016), ko je spraševala klinične mentorje, ali gledajo 

nase kot na kulturno ozaveščeno osebo. Odgovori so se nanašali 

predvsem na poznavanje drugih kultur, o lastnem odnosu pa 

intervjuvanci niso govorili (Hvalič Touzery, et al., 2016, p. 79). 

Tudi tuje raziskave kažejo, da zdravstveni delavci razumemo 

pridobivanje kulturnih kompetenc predvsem kot spoznavanje 

kulture drugih navkljub dokazom, da zaseda samorefleksija 

osrednje mesto (Burgess, 2011). 

Preostale strategije za uspešno medkulturno mentoriranje, ki smo 

jih prepoznali iz podatkov, kot so priprave na prihod študenta, 

jasnost pričakovanj in kontinuirana refleksija s študentom, so 

tudi v literaturi opisane kot priporočljive. Ob tem Hvalič Touzery 

s sodelavci opozarja, da so priprave pogosto nenačrtovane, 

neorganizirane in spontane (Hvalič Touzery, et al., 2016, p. 81). 

Omenja tudi strah ob uporabi tujega jezika, ki smo ga zaznali tudi 

v naši raziskavi – predvsem kot nekaj, kar lahko študent dojema 

kot hladen in neprijeten odnos oziroma celo kot rasizem. Strah 

mentorjev ob srečevanju s tujimi kulturami so zaznali tudi v raziskavi 

na Finskem, opazili pa so, da se je ob kulturni imerziji in pozitivnih 

izkušnjah razblinil (Hagqvist, et al., 2020). Pogosto smo zaznali 

tudi podatke o potrebi po vključevanju študentov. Vključevanje 

je za študente pomemben dejavnik sprejetosti in zadovoljstva v 

delovnem okolju (Henderson, et al., 2012). 

Pomembno mesto pri mentoriranju kulturno in jezikovno raznolikih 

študentov je v naši raziskavi zasedla tudi empatija. Zmožnost 

empatije je dejansko zelo pomembna lastnost pri mentoriranju, saj 

vpliva tudi na motivacijo za komuniciranje in aktivno poslušanje, to 

pa vodi v izboljšanje medkulturne komunikacije (Arasaratnam, et 

al., 2010). Empatija s strani mentorja zmanjša anksioznost, stres in 

napetost, ki jo ob opravljanju klinične prakse občuti mentoriranec, 

in pozitivno vpliva na uspešnost klinične prakse (Latham, et al., 

2016).

Udeleženci naše raziskave so prepoznali prednosti medkulturnega 

mentoriranja. Opredelili so jih kot možnosti za strokovno in osebno 

rast ter za boljše timsko delo. Delo s tujimi študenti tudi po drugih 

raziskavah prispeva k zadovoljstvu in bogatenju izkušenj (Hvalič 

Touzery, et al., 2016, p. 82). V naši raziskavi smo zaznali, da imajo 

pri mentoriranju kulturno in jezikovno raznolikih študentov vloge 

različni ključni deležniki. To so bili predvsem študent, mentor, 

delovna organizacija, v kateri poteka mentoriranje, in preostali 

zdravstveni delavci. Presenetilo nas je, da nismo pridobili podatkov 

o vlogi šole oziroma učiteljev zdravstvene nege v šolah. Po drugi 

strani pa smo našli literaturo, ki navaja, da sta vloga in povezava 

šolskih učiteljev s kliničnim okoljem vse manjši (Pramila-Savukoski, 

et al., 2019, p. 702). Obenem različni avtorji opozarjajo, da je ravno 
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pri mentoriranju zahtevnejših študentov, kar jezikovno in kulturno 

raznoliki študenti nedvomno so, mentorjem zelo pomembna 

podpora učiteljev (O'Brien et al., 2014, p. 23; Pramila-Savukoski, et 

al., 2019, p. 699). Zelo pomembna vloga pa je vloga organizacije. 

Naši udeleženci so poudarili predvsem potrebo po jasni strategiji 

organizacije in tudi vodstev ob srečevanju z raznolikostjo ter 

po ničelni toleranci diskriminacije v ustanovah. Organizacije v 

zdravstvu in šolstvu bi morale imeti jasno opredeljeno politiko 

srečevanja z medkulturnostjo, vključno z zagotavljanjem varnega 

učnega okolja raznolikim študentom ter podpore mentorjev (ICN, 

2013; Oikarainen, et al., 2017, p. 156). 

Omejitve raziskave: V raziskavi je bil uporabljen vprašalnik, ki so 

ga za potrebe izvedbe projekta QualMent razvili na Univerzi v Oulu 

(Research Unit of Nursing Science and Health Management) in je 

prilagojen finskim razmeram mentoriranja študentov zdravstvene 

nege. Omejitev sta tudi način vzorčenja in nizko število oseb 

v vzorcu. Vzorčenje je bilo namensko, število oseb v vzorcu pa 

se je od anketiranja pred izvedbo izobraževanja (T0) in po njem 

zmanjšalo s 57 na 32, kar je bilo posledica epidemije covida-19, ki 

je podaljšal delovnik in bolj obremenil mentorje, ki so zaposleni kot 

medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki. 

Pri kvalitativnem raziskovanju je omejitev dejstvo, da smo analizirali 

pisne izdelke in tako nismo imeli možnosti dodatne pojasnitve 

pridobljenih podatkov z avtorji izdelkov. Poleg tega je interpretacija 

podatkov pri kvalitativnem raziskovanju kulturne kompetentnosti 

vedno obarvana tudi s samo kulturno kompetentnostjo avtorjev. 

Zadnja omejitev raziskave pa je po našem mnenju, da je bila 

večina izobraževanja izvedena po spletu, kar je zmanjšalo njegovo 

učinkovitost.

5 ZAKLJUČEK

Medkulturne kompetence postajajo pri mentoriranju vse 

pomembnejše. Če se problem jezika pojavlja še v manjši meri in je 

večinoma omejen na študente na izmenjavi, je kulturno raznolikih 

študentov po statističnih podatkih v Sloveniji veliko več in ti ostajajo 

med študenti »skriti«, kar zmanjšuje njihove možnosti za hitrejši in 

bolj kakovosten študij. Predstavljena raziskava, ki je nastala v okviru 

projekta QualMent, je izvedena na manjšem številu mentorjev 

študentom zdravstvene nege na klinični praksi, vendar kaže na 

probleme v zvezi z mentoriranjem kulturno in jezikovno raznolikih 

študentov ter na potrebe ozaveščanja o raznolikosti in pridobivanja 

dodatnih znanj na tem področju. 

POVZETEK POGLAVJA

Kulturna in jezikovna raznolikost sta v naši družbi in tudi v kliničnih 

okoljih vse pogostejši. Za uspešno mentoriranje kulturno in jezikovno 

raznolikih študentov morajo biti mentorji opremljeni z medkulturnimi 

kompetencami. V naši raziskavi smo želeli raziskati vplive in 

odnose različnih značilnosti mentorjev na njihove medkulturne 

kompetence ter pridobiti vpogled v njihovo razumevanje in 

načine reševanja medkulturnih izzivov. Uporabili smo kombinacijo 

kvantitativnih in kvalitativnih metod. Vzorec so bili udeleženci 

izobraževanja QualMent, ki so pred izobraževanjem in po njem 

izpolnili anketni vprašalnik. Tega smo analizirali z deskriptivnimi 

in inferenčnimi statističnimi metodami. Kvalitativni del raziskave 

smo izvedli z vsebinsko analizo dokumentacije – pisnih izdelkov 

na temo reševanja medkulturnih izzivov. Udeleženci so pred 

izobraževanjem manj pogosto navajali, da se srečujejo s kulturno 

in jezikovno raznolikimi študenti, po izobraževanju pa so raznolikost 

bolje prepoznavali. Pogostejše mentorstvo tem študentom ter krajši 

čas, ki je minil od zadnjega mentorstva, sta se povezovala z višjimi 

kulturnimi kompetencami. Pred izobraževanjem so udeleženci manj 

pogosto poročali o prisotnosti stereotipov kot po izobraževanju. 

Dojemanje medkulturnih izzivov je pogosto povezano z vlogo in 

odgovornostjo študenta, identificirali pa smo tudi mnogo strategij, 

ki jih mentorji navajajo kot pomembne pri reševanju medkulturnih 

izzivov. Zaznali smo izzive in prednosti medkulturnega mentorstva, 

odnos mentorjev do diskriminacije in pogled na vlogo ključnih 

deležnikov. Po izobraževanju smo v samooceni medkulturnih 

kompetenc udeležencev zaznali nekaj razlik, ki smo si jih razložili z 

Dunning-Krugerjevim učinkom. Zaznali smo tudi nekaj podatkov, 

ki kažejo na prisotnost kulturne slepote in slabega prepoznavanja 

diskriminacije. Koncept samorefleksije, ki je podlaga medkulturni 

kompetentnosti, je kot strategija spoprijemanja z medkulturnimi 

izzivi slabo prepoznan. Glede na te ugotovitve je izobraževanje na 

področju medkulturnega mentorstva izjemno pomembno. 

Ključne besede: kulturno in jezikovno raznoliki študenti, 

medkulturne kompetence, klinični mentorji.
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SUMMARY OF THE CHAPTER

INTERCULTURAL COMPETENCES OF MENTORS 
IN THE SLOVENIAN CLINICAL ENVIRONMENT

Cultural and linguistic diversity is increasingly common in our 

society, as well as in clinical settings. In order to successfully 

mentor culturally and linguistically diverse students, mentors must 

be equipped with intercultural competences. In our research, we 

wanted to investigate the influences and relationships of various 

characteristics of mentors on their intercultural competences and 

gain insight into their understanding and ways of solving intercultural 

challenges. We used a combination of quantitative and qualitative 

methods. The sample consisted of QualMent training participants 

who filled out a questionnaire before and after the training. 

This was analysed using descriptive and inferential statistical 

methods. The qualitative part of the research was carried out with 

a content analysis of documentation - written products on the 

theme of solving intercultural challenges. Before the training, the 

participants stated that they infrequently encountered culturally 

and linguistically diverse students, but after the training they were 

better able to recognise diversity. More frequent mentoring of these 

students and less time since the last mentoring was associated with 

higher cultural competence. Before the training, the participants 

reported the presence of stereotypes less often than after the 

training. The perception of intercultural challenges is often related 

to the role and responsibility of the student, and we have also 

identified many strategies that mentors indicate as important in 

solving intercultural challenges. We identified the challenges and 

advantages of intercultural mentoring, the attitude of mentors to 

discrimination and the view of the role of key stakeholders. After 

the training, we detected some differences in the participants' 

self-assessment of intercultural competence, which we explained 

with the Dunning-Kruger effect. We also detected some data that 

indicate the presence of cultural blindness and poor recognition 

of discrimination. The concept of self-reflection, which is the basis 

of intercultural competence, is poorly recognised as a strategy for 

dealing with intercultural challenges. In the light of these findings, 

education in intercultural mentoring is extremely important. 

Keywords: culturally and linguistically diverse students, intercultural 

competence, clinical mentors.
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POGLEDI KLINIČNIH MENTORJEV NA 
MENTORSKI PROCES

Majda Hrastnik, mag. Darja Plank

1 UVOD

Klinično usposabljanje je način izobraževanja, ki poteka v 

kliničnem učnem okolju in je namenjeno pridobivanju praktičnih 

spretnosti ter delovnih izkušenj (Muršak, 2012). Kakovost 

kliničnega usposabljanja je bistvena za profesionalni razvoj 

prihodnjih diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih 

zdravstvenikov. Znanje in izkušnje, ki jih študenti pridobivajo na 

kliničnem usposabljanju v kliničnem okolju, so nujno potrebni za 

odgovorno delo v zdravstveni negi po zaključku študija. Klinično 

okolje z izobraženimi in usposobljenimi kliničnimi mentorji pomeni 

odlično okolje za pridobivanje znanja in usvajanje praktičnih prvin 

(Babuder, 2016). 

Prenovljen študijski program po upoštevanju evropske direktive 

zagotavlja razvoj kompetenc z novo izobraževalno paradigmo, ki 

v središče izobraževanja postavlja študenta in uvaja aktivne oblike 

študijskega dela. Taka oblika je tudi praktično usposabljanje, ki 

omogoča preverjanje uporabnosti teoretičnega in aplikativnega 

znanja, pridobljenega na fakulteti v bodočem poklicnem okolju 

(Kermavnar & Govekar-Okoliš, 2016).

2 MENTOR IN MENTORSKI PROCES

Dodiplomski študijski programi na področju zdravstvene nege 

morajo biti razviti v skladu z Direktivo 2005/36/ES, dopolnjeno z 

Direktivo 2013/55/EU, ki zahteva, da je vsaj polovica študijskega 

programa, ki skupaj obsega 4600 ur, izvedena v obliki kliničnega 

usposabljanja v kliničnih okoljih pod vodstvom kliničnih mentorjev. 

To pomeni, da so študentje v kliničnem učnem okolju 2300 ur. 

Klinično usposabljanje se izvaja v institucijah, ki imajo naziv učni 

zavod in izpolnjujejo vse zahteve v skladu z določili Pravilnika o 

pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega 

pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov 

za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 103/05, 2005). 

Poklici v zdravstveni negi zahtevajo veliko praktičnih spretnosti, 

ki se v manjšem obsegu pridobivajo v simuliranih pogojih in v 

večjem v kliničnih okoljih, zato je mentorstvo pomemben del 

usposabljanja dijakov, študentov in novozaposlenih (Babudar, 

2016). Klinično usposabljanje se izvaja v vseh letnikih študija v 

različnih zdravstvenih, socialnovarstvenih in drugih zavodih v skladu 

z izobraževalnim programom.

Mentorski odnos je interakcija med osebo, ki ima znanje in izkušnje 

ter jih želi deliti, in osebo, ki ima manj znanja in izkušenj. Mentorji 

imajo pomembno vlogo v mentorskem procesu pri razvijanju 

kompetenc študentov zdravstvene nege in delujejo kot vzorniki 

študentom med kliničnim usposabljanjem (Tuomikoskiet, et al., 

2017). Jasno razumevanje vloge obeh strani v mentorskem odnosu 

močno vpliva na uspeh celotnega procesa. Zelo pomembno 

je jasno in natančno opredeliti pričakovanja, ki izhajajo iz tega 

razmerja, da se izognemo razočaranju. Za kakovosten mentorski 

odnos je pomembno, da se mentor in študent zavzemata za dobre 

medsebojne odnose. Zelo pomembno je, da se vedno zavemo 

širše slike, saj spremembe, ki jih naredimo na enem področju 

življenja, neizogibno vplivajo na druga področja življenja.

Mentoriranje je kompleksen proces, ki ga mora izvajati usposobljena 

medicinska sestra s pedagoškimi znanji, znanji o medosebnih 

odnosih in znanji drugih akademskih strok (medicina, psihologija). 

Mentorstvo pomeni dodatne odgovornosti in obveznosti za 

medicinske sestre. Pomembna je dobra organizacija mentorskega 

procesa, pripravljenost mentorja na mentorski proces in lastnosti 

mentorja, ki so ključne za usposabljanje študentov, ki pridejo iz 

izobraževalnih institucij v klinično okolje. Na mentorstvo mora 

medicinska sestra gledati kot na razvojno priložnost in poklicno 
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rast, ki bogati vsakega posameznika, da lahko znanje podaja naprej 

(Babudar, 2016).

Vloga kliničnega mentorja vključuje prenos teorije zdravstvene 

nege v prakso, spremljanje napredka študentov, podpiranje 

študentov, opredelitev problemov in iskanje rešitev ter tudi 

komuniciranje in povezovanje s kliničnim koordinatorjem in 

fakulteto za zagotavljanje podpore študentom (Swet & Broadbent, 

2017). Učenje in poučevanje sta sistematični proces, ki sočasno 

lahko poteka kot organizacijsko, situacijsko in akcijsko učenje. 

Študentje se učijo med kliničnim usposabljanjem z delom, kar jih 

spodbuja k spremembi in k izboljšanju znanja in spretnosti, ter imajo 

možnost za razvoj in razumevanje (Čuk, 2014).

Klinični mentor mora biti študentu dostopen vsaj 40 odstotkov 

časa na dan, ko je študent na kliničnem usposabljanju, študent 

mora biti kontinuirano spremljan in usmerjan v kliničnem okolju. 

Študenti naj delajo pod neposrednim ali posrednim mentorstvom 

ves čas kliničnega usposabljanja. Priporočeni kadrovski normativ 

za klinično usposabljanje je 1 študent/1 klinični mentor. Na 

področjih, kjer je prisotno pomanjkanje kliničnih mentorjev, je 

sprejemljiv standard 2 študenta/1 klinični mentor, vendar naj tak 

kadrovski standard ne presega več kot polovice ur kliničnega 

usposabljanja (Skela Savič, 2015).

Mentorji morajo izpolnjevati minimalne zahteve za izvajanje 

kliničnega mentorstva, ki jih predpiše visokošolski zavod. Klinično 

usposabljanje poteka kakovostno, če je vnaprej načrtovano z 

določeno vsebino in predvidenimi cilji, ki jih študenti dosežejo med 

kliničnim usposabljanjem (Skela Savič, et al., 2009). Učni izidi naj 

opredeljujejo, kaj naj bi študent znal, razumel in bil zmožen izkazovati 

po zaključenem procesu kliničnega usposabljanja. Mentor mora 

imeti znanja iz pedagogike in sposobnost, da samostojno organizira 

izobraževalni proces in oblikuje najustreznejše didaktične situacije, 

da bi vsi študenti uspešno delali in dosegli postavljene cilje.

Študenti zdravstvene nege potrebujejo pomoč pri kariernem 

razvoju zato, da postanejo samozavestni, da spoznavajo lastne 

prednosti in slabosti, da znajo prepoznati možnosti poklicnega 

razvoja. Mentorstvo pozitivno vpliva tudi na mentorje, saj poveča 

njihovo poklicno pripadnost, samozavest, zadovoljstvo z delom 

in vpliva na njihov karierni razvoj (Leskovic, 2018). Čuk (2014) 

navaja, da so dejavnosti v kliničnem okolju pri poučevanju in 

učenju osredotočene na neposredno izvajanje zdravstvene 

nege pacientov, kljub temu pa je treba upoštevati, da je glavna 

aktivnost študentov v kliničnem okolju učenje, in ne delo, kar 

včasih pozabimo. Študenti, ki so v procesu kliničnega usposabljanja, 

pričakujejo spoštovanje, dobre medosebne odnose, nenasilno 

komunikacijo, dovolj priložnosti za izvajanje postopkov in posegov, 

podporo kliničnega mentorja, ki naj bo prisoten ob študentu, 

želijo se učiti z uporabo različnih pristopov poučevanja in dobiti 

povratne informacije. Pričakujejo tudi, da bodo dosegli vseh osem 

kompetenc, ki jih določa evropska direktiva.

Kakovostno izpeljavo kliničnega usposabljanja dosežemo z dobrim 

sodelovanjem med Visoko zdravstveno šolo v Celju in Splošno 

bolnišnico Celje, v kateri študenti opravljajo klinično usposabljanje. 

V Splošni bolnišnici Celje je bilo v letu 2020 aktivnih 92 mentorjev. 

Klinični mentorji so s strani Visoke zdravstvene šole v Celju prek 

koordinatorjev kliničnega usposabljanja seznanjeni z načrtom 

kliničnega usposabljanja, kar vključuje cilje, vsebino kliničnega 

usposabljanja in kompetence, pred začetkom izvajanja kliničnega 

usposabljanja študentov. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je pogled kliničnih 

mentorjev na mentorski proces v Splošni bolnišnici Celje, in doseči 

naslednje cilje: 

• predstaviti vlogo mentorja in mentorski proces,

• ugotoviti mnenje kliničnih mentorjev o izvedbi kliničnega 

usposabljanja študentov,

• ugotoviti, ali mentorji v svojem rednem delovnem času 

namenjajo dovolj časa mentorskemu procesu.

• V ta namen smo zastavili naslednji raziskovalni vprašanji:

• Kakšno je mnenje kliničnih mentorjev o izvedbi kliničnega 

usposabljanja študentov v Splošni bolnišnici Celje?

• Koliko časa namenjajo mentorji v svojem rednem delovnem 

času mentorskemu procesu?

3 METODA

Raziskavo smo izvedli v Splošni bolnišnici Celje, kjer študenti Visoke 

zdravstvene šole v Celju opravljajo večino kliničnega usposabljanja, 

in to na vzorcu kliničnih mentorjev, ki izvajajo klinično mentorstvo 

študentom zdravstvene nege. 

Metode in tehnike zbiranja podatkov
Raziskava temelji na kvantitativnem raziskovalnem pristopu in 

metodi deskripcije. Podatke smo zbrali s tehniko anketiranja. 

Sekundarne vire podatkov smo pridobili z analizo znanstvenih 

monografij, strokovnih in znanstvenih člankov ter člankov 

iz zbornikov znanstvenih konferenc. Literaturo smo iskali v 

bibliografskih bazah podatkov Science Direct in Cobiss, pri čemer 
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smo uporabili naslednje ključne besede: mentorstvo, mentorski 

procesi in v angleškem jeziku mentoring, mentoring processes.

Opis instrumenta
Za izvedbo raziskave smo uporabili strukturiran instrument 

v obliki anketnega vprašalnika. Oblikovali smo ga na podlagi 

pregleda literature in ga razdelili v tri sklope. Prvi sklop se nanaša 

na demografske podatke (spol, starost in stopnja izobrazbe, 

delovno mesto in področje dela), v drugem sklopu nas je zanimalo, 

koliko časa (povprečno število ur na dan) mentor nameni delu 

s študenti, tretji sklop pa se nanaša na mnenje mentorjev o 

organizaciji in izvedbi kliničnega usposabljanja v Splošni bolnišnici 

Celje. V tem sklopu je 29 trditev, ki se nanašajo na sodelovanje 

Visoke zdravstvene šole v Celju z mentorji, na ustreznost učne 

dokumentacije, na osebnostne vrline mentorjev in medsebojni 

odnos med mentorjem in študentom. Stopnjo strinjanja s trditvami 

so anketirani označili na petstopenjski Likertovi lestvici (1 – sploh 

se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – deloma se strinjam, 4 – se 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). Anketni vprašalnik so 

anketirani izpolnili prek spletne aplikacije 1KA. 

Opis vzorca
Uporabili smo neslučajnostni priložnostni vzorec. V vzorec smo 

vključili vse klinične mentorje v Splošni bolnišnici Celje, kjer je 

trenutno aktivnih 92 mentorjev. Anketo je ustrezno izpolnilo 59 

kliničnih mentorjev, kar pomeni 64-odstotno realizacijo vzorca. Od 

tega so bili trije moškega spola (5 %) in 56 ženskega spola (95 %).

Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo največ anketiranih kliničnih 

mentorjev v starostnem razredu od 43 do 48 let.

Tabela 1: Starost anketiranih kliničnih mentorjev

Graf 1: Leta mentorskega delo s študenti VZŠCE (n = 59)
Vir: Anketni vprašalnik, 2021

Tabela 2: Delovna doba kliničnih mentorjev

Opis zbiranja in obdelave podatkov
Anketa je bila poslana po elektronski pošti vsem glavnim 

medicinskim sestram oddelkov z zaprosilom, da jo posredujejo 

vsem mentorjem na oddelku. Anketa je bila aktivna pet dni, od 7. 

do 11. 5. 2021. Pridobljene podatke smo obdelali v programu Excel. 

Rezultati so predstavljeni grafično in opisno. 

Etični vidik raziskovanja
Anketiranci so v raziskavi sodelovali prostovoljno, zagotovili smo 

jim popolno anonimnost ter pravico do neškodovanja, pravico 

do polne pojasnitve, pravico do samoodločbe, pravico do 

zasebnosti, anonimnosti in zaupnosti. Zagotovili smo jim, da bodo 

vsi pridobljeni podatki varovani.

4 REZULTATI

Mentorsko delo s študenti opravlja od enega do pet let 16 (27 %) 

anketirancev, 27 (46 %) od pet do deset let in 16 (27 %) več kot 

11 let (graf 1).
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V raziskavi je imelo največ anketiranih kliničnih 

mentorjev od 21 do 30 let delovne dobe (tabela 2).
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Graf 2: Dosežena stopnja izobrazbe (n = 59)
Vir: Anketni vprašalnik, 2021

Graf 3: Delovno mesto (n = 59)
Vir: Anketni vprašalnik, 2021

En anketiranec (2 %) ima formalno zaključeno srednješolsko 

izobrazbo, 43 (73 %) višjo oziroma visokošolsko izobrazbo in 15 (25 

%) univerzitetno izobrazbo oziroma strokovni magisterij (graf 2).

Na negovalni enoti (bolnišnični oddelek) dela 35 anketirancev (59 

%), pet (8 %) jih dela v ambulantni dejavnosti, pet (8 %) v enoti 

intenzivne terapije in 14 (24 %) v urgentni dejavnosti (graf 3).

0% 20% 40% 60% 80%

Srednješolska

Višje / visokošolska

Univerzitetna / magisterij

2%

73%

25%

0% 20% 40% 60%

Ambulantna dejavnost

Enota intezivne terapije

Urgentna dejavnost

Negovalna enota / oddelek

8%

8%

24%

59%



Fakulteta za zdravstvene  vede v Celju72

10% 20% 30% 40% 50%0%

ZN otroka

Diagonostično
terapevtski program

ZN starostnika

Nujna medicinska pomoč

ZN kirurškega pacienta

17%

38%

8%

8%

4%

24%

ZN internističnega pacienta 

Graf 4: Področje delovanja mentorskega dela (n = 59)
Vir: Anketni vprašalnik, 2021

Devet anketirancev (15 %) nameni študentom povprečno do 

eno uro na dan, šest (10 %) nameni študentom povprečno dve 

uri dnevno, eden (2 %) eno uro, 11 (19 %) nameni študentom 

povprečno štiri ure na dan, trije (5 %) povprečno pet ur na dan, 26 

Na področju zdravstvene nege internističnega pacienta jih dela 

38 %, na področju zdravstvene nege kirurškega pacienta 24 %, 

17 % jih dela na področju nujne medicinske pomoči, 8 % na 

Graf 5: Povprečno število ur na dan, namenjenih mentorskemu delu (n = 59)
Vir: Anketni vprašalnik, 2021

anketirancev (44 %) nameni povprečno šest ur na dan študentom, 

dva anketiranca (3 %) osem ur na dan in eden (2 %) od 10 do 12 ur 

na dan (graf 5).
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področju zdravstvene nege starostnika, 8 %  jih dela na področju 

diagnostično-terapevtskega programa in 4 % pa na področju 

zdravstvene nege otroka (graf 4).
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Tabela 3: Mnenje mentorjev glede izvedbe kliničnega usposabljanja (KU) v Splošni bolnišnici Celje (SBC)

Trditev N PV SO

S strani VZŠC sem dobil/-a ustrezne in pravočasne informacije o kompetencah (posegih, postopkih),  
ki jih mora študent pridobiti na KU.

52 3,7 1,22

Dokumentacija za spremljanje študenta na KU je ustrezna. 51 3,8 0,83

Študent je imel ustrezne informacije ob prihodu na KU. 51 4,0 0,84

Skupaj s študentom sem določil/-a učne cilje. 51 3,8 0,80

Študentu na začetku kliničnega usposabljanja razložim, kaj pričakujem od njega. 51 4,2 0,64

Študentu dopustim čas, da razvije svoje mnenje in kritično razmisli. 51 4,2 0,55

Odnos mentor/študent mora temeljiti na medsebojnem zaupanju. 51 4,5 0,58

Mentorstvo mi pomeni dodatne odgovornosti in obveznosti. 52 4,4 0,72

Mentorji igrajo pomembno vlogo pri razvijanju kompetenc študentov zdravstvene nege. 52 4,5 0,54

Mentorstvo me obremenjuje zaradi pomanjkanja znanja in časa. 51 2,7 0,90

Študentu sem vzor in v podporo. 52 4,3 0,72

Vlogo mentorja sprejemam kot izziv in možnost za karierni razvoj. 52 4,2 0,77

Imam dovolj časa za mentorstvo. 52 2,7 0,90

Študentom med KU ne zaupam, ker nimajo znanja, izkušenj. 52 2,4 0,80

Opažam, da študentje niso motivirani za delo. 52 2,8 0,74

Za uspešen mentorski proces je potrebno kontinuirano izobraževanje. 52 4,3 0,65

Kot mentor imam za delo dovolj pedagoškega znanja. 52 3,6 0,75

Kot mentor nimam za delo s študenti dovolj znanja iz didaktike. 52 2,8 0,95

Pri mentorstvu uporabljam različne učne metode glede na že usvojeno znanje študenta. 52 3,9 0,68

Največkrat uporabim razlago in demonstracijo posegov in postopkov. 52 4,1 0,62

Velikokrat ne vem, kako bi študentu posredovala znanje, informacije. 51 2,2 0,88

Študentu sem vedno na voljo. 52 3,8 1,00

Vsaj 1x letno se udeležim usposabljanja za mentorje, ki ga izvaja Visoka zdravstvena šola v Celju. 51 2,8 1,19

V SBC mi omogočijo izobraževanje za potrebe mentorstva in me pri tem podpirajo. 52 3,1 1,13

Študentu sproti podam informacije o napredovanju. 52 3,8 0,89

Študentu na koncu KU podam povratno informacijo o njegovem delu na KU. 52 4,1 0,90

Študent s svojim mnenjem sodeluje pri ocenjevanju. 52 3,7 0,77

Boljši mentorski proces bi dosegli s posvetom/združevanjem mentorjev z mentorji iz drugih ustanov. 52 3,8 0,75

Legenda: N = število odgovorov, PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon
Vir: Anketni vprašalnik, 2021
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Mentorji pripisujejo največji pomen trditvama odnos mentor 

študent mora temeljiti na medsebojnem zaupanju (PV = 4,5; SO = 

0,58) in mentorji igrajo pomembno vlogo pri razvijanju kompetenc 

študentov zdravstvene nege (PV = 4,5; SO = 0,54). Mentorstvo 

mi pomeni dodatne odgovornosti in obveznosti so ocenili s PV = 

4,4 (SO = 0,72). S PV = 4,3 so ocenili trditvi študentu sem vzor 

in v podporo (SO = 0,792) ter za uspešen mentorski proces je 

potrebno kontinuirano izobraževanje (SO = 0,65). Najnižje so 

ocenili trditvi: velikokrat ne vem, kako bi študentu posredovala 

znanje, informacije (PV = 2,2, SO = 0,88) ter študentom med KU ne 

zaupam, ker nimajo znanja, izkušenj (PV = 2,4, SO = 0,80). Preostali 

podatki so razvidni iz tabele 3.

5 RAZPRAVA

Opeka (2017) poudarja pomen usposabljanja, izobraževanja in 

supervizije za mentorje, saj lahko bolje opravljajo svoje naloge, kar se 

kaže v kakovostnem in uspešnem mentorstvu. Tudi mentorji v Splošni 

bolnišnici Celje ocenjujejo pomen kontinuiranega izobraževanja, 

kot zelo pomemben. Prav tako se zavedajo vloge pri pridobivanju 

kompetenc zdravstvene nege. Rezultati raziskave kažejo tudi, da se 

mentorji močno zavedajo svoje vloge in odgovornosti ter da so vzor 

študentom.

Za dobro in učinkovito mentorstvo je potrebno dodatno 

izobraževanje, znanje iz komunikacije ter poznavanje socialnih 

spretnosti in veščin (Kotnik, et al., 2010). Tudi mentorji v 

Splošni bolnišnici Celje kot zelo pomemben ocenjujejo pomen 

kontinuiranega izobraževanja. Zavedajo se, da nimajo dovolj 

pedagoškega znanja za kakovostno mentoriranje študentov, kar se 

kaže tudi v trditvi, da večkrat ne vedo, kako bi študentom posredovali 

informacije in znanje. Mentorji si želijo več strokovnih izobraževanj. 

Tudi Pogačnik Žebovec (2019) navaja, da je poznavanje didaktike 

kliničnih mentorjev osnova in podlaga za njihovo kakovostno 

delo s študenti na kliničnem usposabljanju. Mentorji v velikem 

deležu za prenos znanja uporabljajo razlago in demonstracijo 

posegov in postopkov. Pogačnik Žebovec (2019) navaja, da je 

metoda demonstracije najboljši način za učenje novih intervencij, 

pomanjkanje časa pa je lahko ovira za njeno uporabo. 

Pred začetkom kliničnega usposabljanja so študenti seznanjeni 

s cilji (katera znanja pričakujemo, da bodo osvojili ali se z njimi 

seznanili), dobijo informacije (kdaj in kje bo potekalo klinično 

usposabljanje, lokacija), napotke (kje se javijo prvi dan, kako si 

uredijo prehrano, dostop do garderobe) in navodila (urejenost 

na kliničnem usposabljanju, dolžnosti in pravice študentov na 

kliničnem usposabljanju itd.). Kot kažejo rezultati raziskave, 

prihajajo študenti različno opolnomočeni z informacijami o poteku 

kliničnega usposabljanja, kar kaže relativno visok SO (0,84), ki 

pomeni relativno veliko razpršenost odgovorov. Očitno pa tudi 

mentorji posvečajo študentom različno stopnjo pozornosti, kar 

potrjuje relativno velika razpršenost odgovor glede dostopnosti 

mentorjev (SO 1,0).

Swet in Broadbent (2017) opisujeta študijo, ki jo je izvedel Tang s 

sodelavci (2005), v kateri je lastnosti mentorjev razdelil v štiri skupine: 

pedagoške sposobnosti, strokovne kompetence, medsebojni 

odnosi in osebnostne značilnosti mentorjev. Študentje so ocenili, da 

so najpomembnejši medsebojni odnosi. Tuomikoskiet in sodelavci 

(2017) poudarjajo pomembnost vloge mentorja za študenta v 

procesu izobraževanja. Navajajo, da je mentor vzornik študentom 

med kliničnim usposabljanjem. Rezultati naše raziskave kažejo, da 

mentorji študentom v procesu kliničnega usposabljanja zaupajo, da so 

študentje za delo motivirani in da jih delo s študenti ne obremenjuje. 

Precejšnja razpršenost odgovorov se je pojavila pri možnostih 

izobraževanja mentorjev. Klinični mentor se mora kontinuirano 

izobraževati in biti v stiku z razvojem zdravstvene nege in tudi drugih 

znanosti. Na dokazih podprta zdravstvena nega je predpogoj za 

uvajanje sprememb ter nadaljnji razvoj mentorstva v zdravstveni 

negi (Babudar, 2016). Menedžment zdravstvenih zavodov bi moral 

prepoznati pomembno vlogo mentorjev in se aktivno vključevati, 

tako da bi spodbujal zaposlene, ki se izobražujejo in usposabljajo v 

ta namen. Pritegniti je treba mlade zaposlene, da bodo prepoznali 

vrednost mentorskih programov, se še bolj odločali zanje ter tako 

tudi sami v prihodnje postali mentorji in širili mentorsko kulturo.

Program mentorstva mora vključevati časovni načrt, na podlagi 

katerega se mentor aktivno in z določenim namenom ukvarja s 

študentom. Mentorstvo mora biti organizirano tako, da daje enake 

možnosti vsem študentom.

Zanimalo nas je, kolikšen del delovnega časa mentorji lahko poleg 

svojega rednega dela namenijo študentom v procesu kliničnega 

usposabljanja. Dejstvo je, da pomanjkanje časa, preobremenjenost 

mentorja z rednim delom in prekratek čas druženja s študenti 

negativno vplivajo na kakovosten mentorski proces. Rezultati 

raziskave Pogačnik Žebovec (2019) kažejo, da so mentorji na 

dan v povprečju namenili delu s študenti 3,43 ure. Raziskava je 

bila narejena v desetih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji. Do 

podobnih rezultatov so prišli tudi drugi raziskovalci. Bjelanova 

(2010) ugotavlja, da klinični mentorji v povprečju v delovnem 

času namenijo študentom dobre tri ure. Rezultati naše raziskave 
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pa kažejo, da so mentorji povprečno 4,5 ure na dan s študentom, 

kar pomeni 75 odstotkov časa prisotnosti študenta na kliničnem 

usposabljanju. Skela Savič (2015) navaja, da mora biti klinični 

mentor študentu dostopen vsaj 40 odstotkov časa na dan.

Rezultati naše raziskave kažejo, da več časa študentom namenjajo 

medicinske sestre z višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo 

(povprečno pet ur dnevno) kot medicinske sestre z univerzitetno 

izobrazbo oziroma magisterijem (štiri ure dnevno). Največ časa 

študentom namenjajo mentorji v enoti intenzivne terapije in 

urgentni dejavnosti (pet ur dnevno), nekoliko manj na bolniškem 

oddelku (štiri ure), najmanj pa v ambulantni dejavnosti (tri ure). 

Kljub temu, da mentorji v Splošni bolnišnici Celje namenijo 

mentoriranju več časa, kot navajajo preostali viri, se mentorji ne 

strinjajo, da imajo dovolj časa za mentorsko delo (PV 2,7; SO 0,9). 

Skoraj polovica mentorjev meni, da nima dovolj časa, dobra tretjina 

se s trditvijo le delno strinja. Tudi Pogačnik Žebovec (2019) navaja, 

da je čas, ki ga klinični mentorji namenijo za delo s študenti, zelo 

pomemben, saj povečuje učinkovitost kliničnega usposabljanja. 

Skela Savič (2009) pa kot enega mogočih vzrokov za pomanjkanje 

časa za izvajanje kliničnega mentorstva navaja preveč učečega se 

kadra v kliničnem okolju.

6 ZAKLJUČEK

Mentorstvo je proces, v katerem imata enako pomembno vlogo 

mentor in študent. Od njunega odnosa je odvisen končni rezultat. 

Medsebojna pričakovanja študenta in mentorja, ki sta udeležena 

v mentorskem odnosu, morajo biti usklajena. Od študentov 

pričakujemo, da se na klinično usposabljanje pripravijo in ponovijo 

teoretične vsebine, ki jih bodo potrebovali za lažje razumevanje 

dela v kliničnem učnem okolju. Študent mora v času kliničnega 

usposabljanja usvojiti vnaprej določene cilje. Mentorstvo pa vpliva 

tudi na mentorja, saj se ob izkušnji mentoriranja tudi sam uči, ostaja 

seznanjen z novostmi in se srečuje z novimi idejami.

Mentor naj bi bil v primerjavi s tistimi, ki te vloge ne opravljajo, tudi 

bolj zadovoljen s svojo službo in predan delovni organizaciji.  

Kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja je odgovornost 

in rezultat sodelovanja VZŠCE in Splošne bolnišnice Celje ter 

drugih zdravstvenih organizacij, ki omogočajo izvajanje kliničnega 

usposabljanja študentov. Pri tem imajo veliko vlogo izobraženi 

mentorji, ki razvijajo dobre diplomante, ki bodo v prihodnosti kos 

izzivom na delovnem mestu in bodo znanje prenašali naprej.

POVZETEK POGLAVJA

Klinično usposabljanje je način učenja, ki študentu omogoči 

pridobivanje znanja in praktičnih izkušenj, pri tem pa ima zelo veliko 

vlogo klinični mentor, ki za svoje delo potrebuje dodatna znanja 

in primerne osebnostne lastnosti mentorja. Za izvedbo raziskave 

smo uporabili kvantitativno paradigmo raziskovanja in metodo 

deskripcije. Pridobivanje podatkov je potekalo s tehniko anketiranja. 

Vire smo pridobili z interneta in iz bibliografskih baz Cobiss in Science 

Direct. Za mentorje je najpomembnejši odnos mentor – študent, 

ki mora temeljiti na medsebojnem zaupanju (PV 4,5; SO 0,58). 

Zavedajo se, da imajo pomembno vlogo pri razvijanju kompetenc 

študentov zdravstvene nege (PV 4,5; SO 0,54), in mentorstvo 

doživljajo zelo odgovorno (PV 4,4; SO 0,72). Zavedajo se tudi, da 

so študentom vzor in v podporo (PV 4,3; SO 0,72). Delo s študenti 

jih ne obremenjuje, študentom v procesu kliničnega usposabljanja 

zaupajo, želijo pa si, da bi imeli več časa za delo z njimi. 

Ključne besede: mentorstvo, mentorski procesi v zdravstveni negi.

SUMMARY OF THE CHAPTER

VIEWS OF CLINICAL MENTORS REGARDING THE 
MENTORING PROCESS

Clinical training is a type of learning that allows the student to gain 

knowledge and practical experience, and the clinical mentor who 

needs the additional knowledge and suitable personal qualities of 

the mentor for their work plays a very important role in this. To carry 

out the research, we used the quantitative research paradigm and 

the method of description. Data was collected using the survey 

technique. We obtained sources via the Internet and through the 

Cobiss and Science Direct bibliographic databases. Mentors think 

the mentor-student relationship has the greatest importance and 

that this must be based on mutual trust (PV 4.5; SO 0.58). They 

are aware that they have an important role in developing the 

competencies of nursing students (PV 4.5; SO 0.54) and they 

perceive mentoring in a very responsible manner (PV 4.4; SO 0.72). 

They are also aware that they are role models and provide support 

for students (PV 4.3; SO 0.72). Working with students does not 

burden them as they trust students in the process of clinical training, 

but they wish they had more time to work with them.

Keywords: mentoring, mentoring processes in nursing.
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KLINIČNI MENTOR DANES IN IZZIVI 
ZA PRIHODNOST

Rosemarie Franc

1 UVOD

Študijski programi zdravstvene nege in babištva v Sloveniji so 

usklajeni z zahtevami Evropske unije. Ključne kompetence v 

izobraževanju za splošno zdravstveno nego so opredeljene v 

evropski direktivi na šestih kompetenčnih področjih: zdravstvena 

nega; kultura, etika in vrednote; promocija zdravja in preventiva z 

usmerjanjem in poučevanjem; sprejemanje odločitev; komunikacija 

in timsko delo, raziskovanje, razvoj in vodenje (EFN smernice za 

implementacijo člena 31, 2015; Čuk, 2016). 

Klinična praksa v zdravstveni negi in babištvu, njeno vodenje ter 

mentorstvo so pomembni dejavniki v izobraževalnem procesu 

zdravstvene nege in babištva (Kermavnar & Govekar-Okoliš, 

2016). Z ustanavljanjem novih zdravstvenih visokih šol in fakultet 

ter z uvedbo bolonjskih reform študijskih programov se je izrazito 

povečal obseg praktičnega usposabljanja, s tem pa tudi povečala 

potreba po številu usposobljenih kliničnih mentorjev (Seničar, 2018).

Bell (2017) navaja, da obsežne raziskave zadnjih 25 let kažejo na to, 

da dobro strukturiran in nadzorovan mentorski program izboljšuje 

miselnost in podpira socialne, čustvene in akademske spretnosti 

mentorirancev. Kaučič in sodelavci (2016) menijo, da mentorstvo 

v zdravstveni negi ostaja eno najmočnejših in najučinkovitejših 

orodij za pridobivanje praktičnih veščin, ter opozarjajo na ključno 

vlogo kliničnih mentorjev, saj pomembno prispevajo k oblikovanju 

profila diplomanta zdravstvene nege. Klinični mentor ima veliko 

družbeno odgovornost, saj si mora prizadevati, da so diplomanti 

opolnomočeni s sodobnimi znanji ter da so kompetentni za 

kakovostno in varno delo v kliničnem okolju. Učenju spretnosti 

in veščin na področju zdravstvene nege je po njihovem mnenju 

treba posvetiti veliko pozornosti. Kljub navedenim dejstvom pa 

po mnenju Seničar (2018) večja odgovornost in povečan obseg 

dela kliničnih mentorjev še vedno nista ovrednotena, zato ostajata 

praktično nevidna.

Zdravstveno izobraževanje in klinično usposabljanje študentov se 

v času globalizacije in naraščajočih mednarodnih migracij srečujeta 

z več izzivi. Študenti zdravstvene nege iz različnih okolij imajo med 

klinično prakso še vedno težave (Oikarainen, et al., 2018). Korhonen 

in sodelavci (2019) navajajo, da so kulturno raznoliki študenti med 

opravljanjem klinične prakse pogosto deležni socialne izolacije, 

diskriminacije, ustrahovanja, spolnega nadlegovanja in predsodkov. 

Vprašanja, povezana z neprimernim ravnanjem s študenti, je treba 

obravnavati, hkrati pa poskrbeti za razvoj strukturiranih kliničnih 

okolij, v katerih bodo ustrezno izobraženi in kompetentni mentorji 

študentom pomagali pri doseganju ciljev. Študenti lahko te težave 

premagajo in prevzamejo odgovornost za svoje učenje le, če jih 

mentorirajo podporni in kompetentni mentorji (Oikarainen, et al., 

2018). Hagqvist in sodelavci (2020) navajajo, da je v zdravstveni 

negi zato vse pomembnejša medkulturna komunikacija. Razvoj 

kulturne kompetence pomeni mentorjem v zdravstveni negi še 

zmeraj izziv, po mnenju avtorjev pa je znanje mentorjev o kulturni 

raznolikosti dokaj pomanjkljivo, vendar še kako pomembno, saj 

le ustrezno izobražen in usposobljen mentor lahko opolnomoči 

kulturno raznolike študente in jim pomaga pri strokovni rasti.

Klinični mentor danes se zaradi procesa globalizacije, migracije 

ljudi v zdravstveni negi in babištvu (pacientov, študentov 

in zdravstvenih delavcev), različnih generacijskih vrednot in 

pojmovanja življenja, pandemije covid 19 ter naglega razvoja 

digitalizacije na vseh področjih že danes pogosteje srečuje s 
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kulturno raznolikimi ljudmi, sodobno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo, zahtevami in pričakovanji milenijske generacije, kar 

ga postavlja pred številne izzive v prihodnosti. Navedeno po 

mnenju Cimermančič (2018) kliničnim mentorjem povzroča 

vse večjo potrebo po prilagajanju, oblikovanju novih znanj in 

novih pristopov. Slednje je lahko izziv ali težava in prepreka, ki 

ne dovoljuje nadaljevati rutinskega pristopanja k mentorskemu 

procesu. Kržičnik (2018) navaja, da se klasična frontalna oblika dela 

podajanja snovi vse bolj umika tehnološko podprtim metodam in 

oblikam dela. Vettorazzi (2015) in Bremec (2014) navajata, da so 

se spremenili tudi dijaki in študentje, saj ne želijo biti več le pasivni 

udeleženci izobraževanja, ampak se želijo vanj aktivno vključiti. 

Poleg tega delodajalci od zaposlenih pričakujejo znanje in željo po 

nenehnem učenju, kreativnost, inovativnost, torej želijo učečega 

se zaposlenega, ki je marljiv, fleksibilen, samozavesten, vztrajen in 

motiviran za delo (Jakovljević, et al., 2012).

Največji izziv kliničnih mentorjev v prihodnosti bo zagotovo 

soočenje z digitalizacijo ne samo v komunikacijskem smislu 

in podajanju učnih vsebin v simulacijskem okolju, temveč tudi 

poučevanje in priprava študentov pri sodelovanju izvajanja sodobne 

telemedicine in digitalizacijskih postopkov. Le-ta namreč postaja 

vse pomembnejša pri globalnem upravljanju pandemije, zlasti v 

državah s široko geografsko razpršenostjo in omejenim dostopom 

do strokovnega znanja in zdravstvenih storitev. Razvoj telemedicine 

in digitalizacijskih postopkov in posegov v posamezni državi bo ob 

zdravstvenih razmerah v svetu odvisen tudi od politike, podpore 

vodstva zdravstvenih ustanov, želja lokalne skupnosti, strategij 

zaposlovanja in ekonomsko-socialnih vplivov (Xyrichis, et al., 2021). 

Namen prispevka je poudariti ključno vlogo kliničnega mentorja pri 

praktičnem usposabljanju študentov zdravstvene nege in babištva 

ter opozoriti na težave in izzive, s katerimi se srečujejo in se bodo 

srečevali danes in v prihodnosti.

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

Zgodovina mentorstva 
Mentorstvo je staro toliko, kot je staro človeštvo. Že Sokrates je 

dejal, da je znanje največja vrednota, ki jo lahko posreduje človek, 

in da mora biti deljeno za dobro okolja. Mentorstvo v svojem 

bistvu pomeni prav to – podajanje in širjenje znanja (Bjelan, 2010) 

in je definirano kot zveza med starejšo izkušeno osebo, ki daje 

podporo, pomaga pri premagovanju ovir in reševanju problemov 

mlajši osebi (Svenšek, 2019). Različni avtorji (Kermavnar & 

Govekar Okoliš, 2016; Cimermančič, 2018; Seničar, 2018) opisujejo 

mentorstvo kot recipročni in sodelovalni učni odnos med dvema 

ali več posamezniki, ki si delijo vzajemno odgovornost pri pomoči 

kandidatu za doseganje jasnih in skupno opredeljenih učnih ciljev.

Mentorstvo ima dolgo in bogato zgodovino ter je bilo pomembno 

pri razvoju človeka (Bell, 2017). Beseda »mentorstvo« izhaja 

iz grščine, pomeni pa »svetovati« (Svenšek, 2019). Korenine 

mentorstva segajo vse do kamene dobe, ko so starejši poglavarji 

učili mlajše člane plemena loviti, ribariti, pripravljati hrano, se boriti 

proti sovražniku, slikati in tudi zdraviti (Bjelan, 2010). Več kot 

tri tisoč let je znana legenda o Mentorju, ki jo je opisal Homer v 

Odiseji. Mentor je bil Odisejev prijatelj. Le-ta mu je zaupal v varstvo 

svojega sina Telemaha in njegovo palačo, medtem ko se je boril v 

trojanski vojni (Opeka, 2017; Svenšek, 2019). Mentorja je ustvarila 

boginja modrosti Atena in mu vdahnila predvsem tiste lastnosti, 

ki jih je premogla tudi sama: pragmatičnost, strateško razmišljanje 

in modrost. V modrosti so bile zajete tudi zmernost, dobrota in 

dobronamernost. Biti pameten v stari Grčiji je pomenilo biti dober 

– moralen (Bjelan, 2010). Največji Telemahov življenjski izziv je 

bil naučiti se biti kralj brez kraljeve vzgoje in očetovega zgleda. 

Simbolično iskanje očeta v epu doseže vrhunec, ko se Telemah 

iz varnega in udobnega doma odpravi iskat očeta daleč stran v 

življenje, polno nepredvidljivih dogodkov in obratov, ki vztrajnega 

sina ob podpori njegovega vzgojitelja pripeljejo v odraslost, ko 

očeta ne potrebuje več kot nedorasel otrok, temveč se z njim snide 

kot mož z možem. Telemahovo zorenje je tudi Mentorjevo glavno 

poslanstvo. V tem je hkrati njegov glavni paradoks – kako naj nekdo, 

ki ni kralj, pomaga kralju postati kralj (Rapuš Pavel, et al., 2007).

V srednjeveški Angliji so obrtniki svoje poznavanje obrti posredovali 

učencem v procesu, ki je zelo podoben današnjemu pojmu 

mentorstva. Industrijska revolucija je končala marsikatero od teh 

obrtniških tradicij in s tem tudi neformalni sistem mentorstva 

(Svenšek, 2019).

Raziskovanje življenja pomembnih zgodovinskih posameznikih je 

razkrilo, da so večinoma imeli mentorje, ki so nadzorovali njihov 

napredek. Aleksander Veliki je imel Aristotela, kralj Artur Merlina, 

Beethoven in Mozart sta imela Haydna (Bell, 2017), Sokrat Platona, 

Freud pa je bil mentor Carlu Jungu (Bjelan, 2010). Od takrat se 

mentorstvo v svojem bistvu ni spremenilo, danes smo ga le prenesli 

v učilnice, kabinete, klinično okolje, med študente, dijake, zaposlene … 

Sodoben koncept mentorstva se je razvil v 60. letih preteklega 

stoletja (Ploj, 2013). Dandanes je mentorstvo priznano kot visoko 

učinkovito orodje treninga in razvoja ter se na široko uporablja v 

izobraževalnih in vladnih institucijah, na univerzah in v poslovnih 

korporacijah (Svenšek, 2019). Uveljavljajo se novi modeli 
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mentorstva, kot sta timsko in e-mentorstvo, ki poteka na daljavo 

prek elektronskih medijev (Opeka, 2017).

O uspešnosti mentorstva odločajo tri pomembne točke: ujemanje 

mentorja in študenta, jasno opredeljen, s študentom usklajen načrt 

mentorstva ter mentorjeva redna povratna informacija študentu 

o zadovoljstvu z njegovim delom in posredovanje usmeritev za 

nadaljnje delo (Ploj, 2013).

Klinični mentor – pričakovane lastnosti 
Klinični mentor mora za izvajanje kliničnega mentorstva izpolnjevati 

minimalne zahteve, ki jih predpiše visokošolski zavod in vključujejo: 

vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, kjer se izvaja mentorstvo, 

aktivno delovanje pri razvoju stroke zdravstvene nege in babištva 

znotraj ali zunaj zdravstvenega zavoda, biti mora vpisan v Register 

izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, imeti mora 

veljavno licenco, poznati in zavedati se mora svojih nalog in 

odgovornosti ter skrbeti za ustrezno pogostost potrebnega 

izobraževanja in usposabljanja na področju mentorstva (Skela 

Savič, 2015).

Pričakovane lastnosti mentorja izvirajo že iz grške mitologije. 

Že omenjeno ime Mentor je postalo sinonim za modrega, 

izkušenega in zaupanja vrednega svetovalca. Opredeljujejo 

ga temeljne značilnosti: izobražen, izkušen, iznajdljiv, vreden 

zaupanja, dober opazovalec in sogovornik, ki zna poslušati 

in usmerjati (Ploj, 2013). Goppe (2015) ob omenjenih navaja 

dodatne lastnosti učinkovitega kliničnega mentorja: predvsem si 

mora mentorstva samoiniciativno želeti, imeti mora sposobnost 

podajanja teoretičnega in praktičnega znanja, sposobnost graditi 

in ohranjati dobre ter spoštljive medsebojne odnose do vseh 

deležnikov v mentorskem procesu, je sposoben oblikovanja vizije, 

je strokoven, dostopen, samozavesten, prilagodljiv, potrpežljiv, 

vsestranski, entuziastičen, fleksibilen, pošten, zabaven, sposoben 

svetovanja in nudenja psihološke podpore, skrbnik virov, takten, 

je vzornik in oseba, ki ne obsoja in sodi, temveč spodbuja in si 

vzame dovolj časa za podajanje povratnih informacij in doseganje 

spodbudnega kliničnega okolja. Opota in Greub (2017) navajata, da 

je učinkovit mentor ta, ki je sposoben ohranjati primerno razdaljo z 

mentorirancem: pomeni, dovolj blizu, da mu daje oporo, ko jo le-ta 

potrebuje, in dovolj daleč, da mu dopušča lastno osebno in poklicno 

rast. Hkrati pa poudarjata pomembnost prisotnih lastnosti, ki niso 

vezane na doseganje znanstvenih dosežkov kliničnega mentorja: 

poštenost, motiviranost, vztrajnost, vljudnost, spoštljivost, etičnost 

in sposobnost ohranjanja dostojanstva. Enaka dejstva povzema 

tudi Jug Došler (2018), ki opozarja, da se število, vrsta in položaj 

mentorskih vlog, ki jih mentor opravlja, vse bolj povečujejo in 

da je za kakovostno mentorstvo ključna sposobnost mentorja, 

da motivira in spodbuja učenje ter da je v mentorskem odnosu 

pristen. Na pomembnost ozaveščanja o dinamiki mentorskega 

razmerja opozarjata tudi Brečko in Painkret (2018). To zahteva 

tako od mentorja kot tudi mentoriranca nenehen dialog glede 

ciljev ter dopustitev sprememb. V proces kliničnega usposabljanja 

predlaga Duffy (2015) uvedbo tako imenovanega modela 

6 C, ki od kliničnega mentorja dodatno zahteva sposobnost 

izkazovanja holistične skrbi za pacienta, sočutnost, empatičnost, 

komunikativnost, zavzetost in pogum. Vse navedene lastnosti naj bi 

klinični mentor znal poiskati in oceniti pri študentih, ki jih mentorira.

Mentor je zaupanja vreden svetovalec ali vodnik, ki je pripravljen 

svojo kariero nameniti napredku strokovnega področja, na 

katerem deluje. Prav tako je ambasador vseživljenjskega učenja, 

je vešč odličnega komuniciranja ter kritičnega razmišljanja; 

uživa spoštovanje in zaupanje v svoji delovni organizaciji zaradi 

poštenosti, empatije, spoštovanja drugačnosti ter spodbujanja 

neodvisnosti, zrelosti ter osebnega in profesionalnega razvoja. 

Trenutno se ponekod še vedno premalo zavedajo pomena 

dobrega mentorja, ki lahko pomembno vpliva tudi na odločitev 

posameznika glede zaposlitve (Pajnič, 2016).

Od kliničnega mentorja se veliko pričakuje. Zaradi narave njegovega 

dela je neprenehoma opazovan tako s strani mentorirancev kakor 

tudi s strani pacientov in sodelavcev. Tisto, česar bi se klinični 

mentor kot osebnost moral zavedati, je, da drugemu oziroma 

tistemu, s katerim se srečuje v kliničnem okolju, ne stori nič takega, 

za kar ne bi želel, da drugi stori njemu. To je pravzaprav zlato pravilo 

svetovnega etosa (Bjelan, 2010). 

Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja 

svojega mentoriranca pred nove izzive in ga opolnomoči ob 

pridobivanju izkušenj, po drugi strani pa mu pomaga, olajša 

delo in učenje ter ga varuje pred prehudimi napakami (Brečko & 

Painkret, 2018). Obenem mora imeti komunikacijske sposobnosti, 

sposobnost poslušanja in slišanja, sposobnost refleksije in 

konstruktivnega dajanja povratne informacije, sposobnost 

empatije in zaupanja, kritičnega razmišljanja in etičnega odločanja, 

sodelovanja, poštenosti do sebe in drugih (Filej, 2019).

Uspeh in kakovost kliničnega usposabljanja pa nista odvisna samo 

od strokovnosti in lastnosti mentorja (Jug Došler, 2018), temveč 

tudi od pridobljenih kompetenc mentorja (Filej, 2019), lastnosti 

mentoriranca (Goppe, 2015), učnega načrta, uporabljenih učnih 

metod (Pajnič, 2016), organizacijske strukture učnega okolja in 

medsebojnih odnosov ter medpoklicnega sodelovanja (Foolchand 

& Maritz, 2020). Goppe (2015) navaja, da so zlasti: ustvarjalnost, 
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prilagodljivost, pozitivna naravnanost, odgovornost in sposobnost 

samoevalvacije opravljenega dela tiste lastnosti mentorirancev, 

ki ključno prispevajo k uspešnemu kliničnemu usposabljanju. 

Slednjemu po mnenju Kermavnar in Govekar-Okoliš (2016) 

pripomore tudi fakulteta z zagotavljanjem in implementacijo 

učnih načrtov, urniki in organizacijo razporejanja študentov na 

Slika 1: Učinek podpore in izziva na razvoj mentorja in mentoriranca. Vir: Goppe, 2015, str. 34

klinično prakso. V delovnem okolju pa je za kakovost praktičnega 

usposabljanja bistveno, da študenta vodi strokovno usposobljena 

in izkušena oseba, to je klinični mentor. K temu je treba dodati 

nujno podporo vodstva in zaposlenih v instituciji, v kateri se 

klinično usposabljanje izvaja (slika 1).

Umik  
in izgorelost 

Zastoj 
in apatija

Visok

Nizek Nizek

Vizija

Potrditev 
in udobje

Osebna  
in poklicna rast

Podpora

Izziv

Tabela 1: Iskalna strategija za izbor študij

Podatkovne baze: Cochrane, PubMed, ScienceDirect, COBISS.
SI, DKUM

Tema: Klinični mentor danes in izzivi za prihodnost

Vrste raziskav: Kvalitativna, kvantitativna metodologija in 
mešane metode 

Populacija: Klinični mentorji

Izključitveni kriteriji

Zadetki, ki niso ustrezali vključitvenim kriterijem, duplikati, komentarji, 
protokoli raziskav

Podatkovne baze: 

Časovni okvir: Od 1. 1. 2012 do 5. 5. 2021

Jezik: Angleščina in slovenščina

Vrste raziskav: Kvalitativna, kvantitativna metodologija in 
mešane metode

Prosta dostopnost: Ni omejitve

3 METODA

Uporabljena je deskriptivna metoda dela z zbiranjem, kritično 

presojo in analizo domače in tuje strokovne literature, ki se 

vsebinsko nanaša na zgodovino mentorstva, lastnosti, delo in 

izzive kliničnega mentorja. Pri izboru literature sta bila upoštevana 

dva kriterija: vsebina in leto objave (literatura zadnjih devetih let, 

starejša vira sta dva in sta uporabljena v namene zgodovinskega 

pregleda mentorstva). Iskanje je potekalo v različnih podatkovnih 

bazah: Cochrane, PubMed, ScienceDirect, COBISS.SI in DKUM, 

od aprila do maja 2021 (tabela 1). Uporabljene ključne besede 

so bile: klinični mentor, lastnosti mentorja, mentorstvo, izzivi 

mentoriranja, klinično usposabljanje, mentorstvo v zdravstveni 

negi, mentorstvo v babištvu. Izbrano literaturo smo shranili in 

uredili s programom Mendeley. 
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4 REZULTATI PREGLEDA LITERATURE

Iskanje ustreznih študij, ki so obravnavale zgodovino mentorstva, 

lastnosti, delo in izzive kliničnega mentorja, je dalo 635 zadetkov 

(n = 635). V podatkovni bazi PubMed smo dobili 82 zadetkov (n 

= 82), v podatkovni bazi Cochrane smo dobili en zadetek (n = 1), v 

podatkovni bazi ScienceDirect smo dobili 520 zadetkov (n = 520), 

v podatkovni bazi COBISS.SI smo dobili 31 zadetkov (n = 31) in v 

podatkovni bazi DKUM smo dobili en zadetek (n = 1) (tabela 2). Po 

izključitvi duplikatov je sledil pregled zadetkov na podlagi naslova 

in povzetka. Po izključitvi zadetkov na podlagi naslova in povzetka 

je sledil pregled virov na podlagi celotnega besedila. Izključitvi virov 

zaradi neustrezne tematike je sledil sistematični pregled literature 

(slika 2). Po sistematičnem pregledu literature smo vključili pet 

vsebinsko ustreznih virov (tabela 3).

Podatkovna  
baza

Ključne besede in  
sopomenke z Boolovimi operatorji

Uporabljeni limiti Zadetki Datum

PubMed ("mentoring challenges" AND nurs*) Jezik: angleški (slovenščine ni bilo mogoče izbrati)
Časovni okvir: 2020–2021
Tipi člankov: raziskovalni in pregledni znanstveni članki

82 1. 4. 2021

Cochrane ("mentoring challenges") Jezik: angleški (slovenščine ni bilo mogoče izbrati)
Časovni okvir: 2020–2021
Tipi člankov: raziskovalni in pregledni znanstveni članki

1 1. 4. 2021

ScienceDirect ("mentoring challenges" AND nurs* 
AND midwif*)

Jezik: angleški (slovenščine ni bilo mogoče izbrati)
Časovni okvir: 2016–2021
Tipi člankov: raziskovalni in pregledni znanstveni članki

520 1. 4. 2021

COBISS.SI ("klinični mentor", "klinično usposabljanje", 
"lastnosti mentorja") 

Jezik: slovenski jezik
Časovni okvir: 2012–2021
Tip literature: raziskovalni in pregledni znanstveni članki, 
e-članki, znanstvenoraziskovalna in strokovna dela

31 4. 4. 2021

DKUM ("mentoriranje študentom") Jezik: slovenski jezik
Časovni okvir: 2015–2021
Tip literature: znanstvenoraziskovalna in strokovna dela

1 4. 4. 2021

Tabela 2: Iskanje z iskalnim nizom v posameznih podatkovnih bazah
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Slika 2: Diagram poteka iskanja literature PRISMA

Iskanje literature in indentifkacija 
zadetkov v bazah (n = 635)
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Zadetki po odstranitvi 
duplikatov (n = 547)

Pregled zadetkov na podlagi 
naslova in povzetka (n = 547)

Izključeni zadetki na podlagi 
naslova in povzetka (n = 512)

Izključeni zadetki na podlagi pregleda 
celotnega besedila (n = 30)

z razlogom:

Neustrezna tematika: mentoriranje 
študentov drugih področij (n = 20)

Neustrezna populacija: (n = 10)

Pregled zadetkov na podlagi 
celotnega besedila (n = 35)

Celotno število zadetkov 
vključenih v podrobno analizo 

literature (n = 5) 
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Tabela 3: Seznam v končno analizo vključenih študij

Avtorji/leto Cilji raziskave Značilnosti študije, vzorca Temeljne ugotovitve

Jug Došler (2018) Ugotoviti, katere so tiste lastnosti 
mentorja, ki so s strani anketirancev 
v mentorskem procesu najbolj 
zaželene oziroma so po njihovi oceni 
najpomembnejše za kakovostno 
mentorstvo.

Izvedena je bila raziskava s spletnim 
vprašalnikom (n = 75) na priložnostnem 
vzorcu. Uporabljena je bila deskriptivna 
in kavzalno-neeksperimentalna metoda 
empiričnega raziskovanja.

Sodelujoči v raziskavi koncepta 
kakovostnega mentorstva največjo 
pomembnost pripisujejo znanju in 
njegovi uporabi v povezavi s procesom 
učenja. Dokaj visoko so se uvrstile 
tudi osebnostne lastnosti mentorja: 
razgledanost, empatičnost, zaupljivost in 
poslušanje drugega.

Hagqvist in 
sodelavci (2020) 

Opisati izkušnje kliničnih mentorjev 
glede njihove medkulturne 
komunikacijske kompetence pri 
mentorstvu kulturno in jezikovno 
raznolikih študentov zdravstvene nege 
ob zaključku opravljanja klinične prakse.

Kvalitativna študija. Podatki so bili zbrani 
spomladi 2016 s polstrukturiranimi 
intervjuji 12 mentorjev, ki so delali v eni 
od bolnišnic na Finskem. Podatki so 
bili analizirani z deduktivno-induktivno 
analizo. Glavni koncepti integriranega 
modela kompetenc medkulturne 
komunikacije so bili uporabljeni med 
polstrukturiranimi tematskimi intervjuji 
in med analizo. Ti koncepti so vključevali 
empatijo, motivacijo, globalni odnos, 
medkulturne izkušnje in sodelovanje v 
interakciji.

Mentorji so zatrdili, da jih empatija 
motivira pri razvoju medkulturne 
komunikacije. Primanjkovalo jim je virov 
in podpore nadrejenih, kar je povzročilo 
psihološko in etično obremenitev ter 
zmanjšalo njihovo motivacijo. Odkrito 
so priznali, da so doživljali strah pred 
neznanimi kulturami, a da se je ta strah 
zmanjšal s pozitivnimi mentorskimi 
izkušnjami in kulturnimi srečanji.

Tuomikoski in 
sodelavci (2020)

Ugotoviti in sintetizirati najboljše 
razpoložljive dokaze o izkušnjah in 
usposobljenosti kliničnih mentorjev pri 
mentorstvu študentom zdravstvene 
nege med klinično prakso.

Sistematičen pregled literature iz 
podatkovnih baz CINAHL, Medline 
Ovid, Scopus, Eric, Web of Science, 
Medic in OATD od leta 2000 do 2017. 
Ugotovljene študije so bile pregledane 
po naslovu, povzetku (n = 3080) in 
celotnem besedilu (n = 91). Opravljena 
je bila ocena kakovosti, pridobljeni so bili 
podatki in ugotovitve vključenih študij 
(n = 21), ki so bile združene z uporabo 
metaagregacije z instrumentom za 
kakovostno ocenjevanje in pregled.

Ugotovitve kažejo, da bi morali 
zdravstveni zavodi, ki zagotavljajo 
klinično prakso študentom, poudarjati 
razvoj in pridobitev mentorskih 
kompetenc tako, da bi kliničnim 
mentorjem nudili ustrezno izobrazbo 
in zagotavljali, da jim bo organizacijska 
struktura omogočala zadostno podporo 
in ustvarjalno učno okolje. 

Gray in  Downer 
(2020)

S perspektive mentorjev ugotoviti in 
raziskati izzive, s katerimi se srečujejo ob 
mentoriranju študentov babištva, in to, 
kakšno podporo ob tem potrebujejo, ter 
podati predloge za izboljšave.

Spletna pilotna raziskava v Avstraliji 
od januarja 2017 do septembra 2018: 
kvalitativna metoda raziskovanja z 
anonimnim spletnim vprašalnikom – 
vseboval odprti in zaprti tip vprašanj.
Drugi del raziskave: kreiranje računa 
na Messengerju s psevdonimom in 
podajanje predlogov, mnenj, občutkov 
v spletni klepetalnici – ta del raziskave 
zaradi nezainteresiranosti mentorjev ni 
bil izveden! 

Klinični mentorji si želijo več časa in 
podpore pri izobraževanju in pripravi 
na mentorsko vlogo. Posebno breme 
pri mentoriranju je pomanjkanje 
teoretičnega znanja študentov, 
ocenjevanje in podajanje povratnih 
informacij težavnim in manj uspešnim 
študentom, mentoriranje kulturno 
raznolikih študentov in usklajevanje 
časa z rednimi delovnimi obveznostmi. 
Mentorstvo je kljub zelo zahtevni in 
odgovorni vlogi premalo ovrednoteno 
in cenjeno.

Konttila in sodelavci 
(2018)  

Opredelitev digitalnih kompetenc 
zdravstvenih delavcev (mentorjev) in 
opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na 
njihovo usposobljenost. 

Izveden je bil sistematični pregled 
literature po metodi PRISMA. 
Iskanje podatkov je potekalo v štirih 
podatkovnih bazah – CINAHL (EBSCO), 
MEDLINE (Ovid), Web of Science in 
Academic Search Premiere (EBSCO), 
iskali so ustrezne izvirne recenzirane 
študije, objavljene med 2012–2017. Za 
končno analizo je bilo izbranih dvanajst: 
pet kvantitativnih in sedem kvalitativnih 
študij, ki so raziskavi vsebinsko ustrezale.

Pridobitev in usvojitev digitalne 
kompetence bosta v prihodnosti za 
klinične mentorje neizbežni. Zajema 
znanja o digitalni tehnologiji in digitalnih 
veščinah, ki so potrebne za zagotavljanje 
kakovostne in varne oskrbe 
pacientov, z upoštevanjem socialnih in 
komunikacijskih sposobnosti ter etičnim 
vidikom obravnave pacientov.
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5 RAZPRAVA

Klinično usposabljanje mora biti izvedeno v skladu z urami, ki jih 

predpisuje Direktiva 2013. Klinični mentor mora biti študentu 

dostopen vsaj 40 odstotkov časa na dan, ko je študent na kliničnem 

usposabljanju. Študent mora biti kontinuirano spremljan in usmerjan 

v kliničnem okolju. Izvajalci kliničnega usposabljanja morajo 

zagotoviti, da študenti delajo pod neposrednim ali posrednim 

mentorstvom ves čas kliničnega usposabljanja. Priporočeni 

kadrovski normativ za klinično usposabljanje je 1 študent/1 klinični 

mentor. Na področjih, kjer je pomanjkanje kliničnih mentorjev, je 

sprejemljiv standard 2 študenta/1 klinični mentor, vendar naj tak 

kadrovski standard ne presega več kot polovice ur kliničnega 

usposabljanja pri  delu s študenti. Študent mora pri delu v kliničnem 

okolju imeti podporo kliničnega mentorja, koordinatorja kliničnega 

usposabljanja z visokošolskega zavoda in študenta tutorja (Skela 

Savič, 2015). Podatki iz računalniškega programa Intranet UKC 

Maribor (2021) kažejo na to, da ima posamezni klinični mentor 

na Oddelku za perinatologijo v popoldanskem času povprečno 

razporejenih pet do šest študentov zdravstvene nege in babištva, 

kar ni v skladu s priporočenimi kadrovskimi normativi. Večje 

skupine študentov so za klinične mentorje svojevrsten izziv v 

smislu organiziranja učinkovitega mentorskega procesa. Po 

mnenju Filej (2019) je težave v mentorskem procesu mogoče 

pripisati neučinkoviti organizaciji dela, pomanjkanju človeških 

virov, pomanjkanju časa in opravljanju večjih del istočasno. 

Neučinkovitost pa se kaže tudi pri pomanjkanju izobraževanja na 

področju mentoriranja.

Klinična praksa v zdravstveni negi in babištvu, njeno vodenje ter 

mentorstvo so pomembni dejavniki v izobraževalnem procesu 

zdravstvene nege in babištva. Mentor mora pri klinični praksi 

uživati zaupanje študentov, zaposlenih in pacientov. Študentu 

mora pomagati opredmetiti ter prenesti naučeno znanje iz 

predavalnice in kabinetov v realno klinično okolje. Skupaj z 

mentorjem izobraževalne institucije in zaposlenimi v učnem 

okolju nosi odgovornost pri podpori in izobraževanju naslednjih 

generacij medicinskih sester (Seničar, 2018), zdravstvenikov, babic 

in babičarjev. Od kliničnega mentorja se pričakuje, da bo izvajal 

na študenta osredinjeno klinično usposabljanje in mentoriranje, 

v katerem bo študentu omogočal povezovanje teorije s prakso; 

holistično obravnavo pacienta (varovanca); razvijanje spretnosti 

in izvajanje aktivnosti zdravstvene nege in babiške oskrbe; 

pridobivanje kompetenc za poklic; razvijanje terapevtske 

komunikacije, medpoklicnega sodelovanja in spretnosti timskega 

dela; pripomogel pa naj bi tudi k poglabljanju etičnega odnosa do 

pacienta, krepitvi samopodobe študenta, razvijanju in spodbujanju 

kritičnega razmišljanja in presojanja ter razvijanju osebne in etične 

odgovornosti študenta. Biti mentor torej ni nekaj, kar določa 

starost, položaj ali izkušnje. Je skupek osebnostnih lastnosti, 

življenjskih nazorov, dosežkov in odnosa (Brečko & Painkret, 2018). 

Goppe (2015) navaja, da je vloga mentorja zelo odgovorna in 

zahtevna. Univerzalnega modela učinkovitega kliničnega mentorja 

ni, saj so lahko tudi situacije, v katerih se znajde klinični mentor z 

mentorirancem, dokaj nepredvidljive. Mentorjem priporoča, naj pri 

kliničnem usposabljanju mentoriranca obravnavajo celostno, torej 

s fizičnega, čustvenega, psihološkega in celo duhovnega vidika. In 

prav zaradi raznolikosti mentorskega procesa se klinični mentorji 

srečujejo s širokim naborom vsakodnevnih izzivov.

Mnogokrat kliničnega mentorja določi vodstvo oddelka ali 

zavoda, medtem ko sam ni ravno navdušen nad takšno izbiro. V 

takšni obliki mentorstva se le stežka oblikuje sodelovalen odnos 

in hitro lahko pride do disfunkcionalnega mentorstva. Omenimo 

še tako imenovani »halo efekt« neuspešnih mentorstev. Če je 

imel mentor predhodno slabe izkušnje z mentorstvom, je velika 

verjetnost, da bo slabe izkušnje projiciral tudi v nov mentorski 

odnos. Največkrat v zdravstvenih zavodih vlogo mentorja podelijo 

dobrim strokovnjakom, ki so vešči v učenju svojega področja in 

imajo bogate delovne izkušnje, pri čemer se velikokrat spregleda 

psihološka vloga mentorja. Današnjim kliničnim mentorjem je 

mnogokrat področje psihološke podpore precej tuje, nimajo 

razvitih veščin niti ne razpolagajo z ustreznimi orodji na tem 

področju. Na pomanjkanje psihološke podpore mentorjev, zlasti na 

klinični praksi študentov babištva v porodnem bloku, sta opozorili 

Plemen in Mivšek (2017) z ugotovitvijo, da so študenti babištva 

prvo klinično usposabljanje v porodnem bloku doživljali kot stresno 

situacijo, ob kateri so bili prisotni občutki strahu, sramu, nelagodja, 

nesprejetosti v klinično okolje in razdvojeni med teorijo in prakso. 

Pomoč kliničnega mentorja pri regulaciji njihovih občutkov so 

študenti v 34 odstotkih ocenili kot srednje dobro, v 33 odstotkih 

kot majhno, 31 odstotkov študentov pa je ocenilo, da mentor 

ni pomagal. Ti rezultati kažejo na očitno potrebo po refleksiji, 

superviziji in psihološki podpori študentom s strani kliničnega 

mentorja po prvi izkušnji soočanja s kliničnim okoljem. Brečko in 

Painkret (2018) menita, da sta predhodna priprava in usposabljanje 

mentorjev zagotovo odlična rešitev za premagovanje tega izziva. S 

tem se strinjata tudi Gray in Downer (2020), ki navajata, da vloga 

mentorja v današnji družbi postaja vse pomembnejša. Uspešno 

mentorstvo je ob pripravljenosti mentoriranca precej odvisno tudi 

od ustrezno kompetentnih mentorjev (Filej, 2019). Prvi pogoj za 

sprejem vloge mentorja je zagotovo posedovanje določenega 

znanja, ki ga želi mentor prenesti, drugi, nič manj pomemben pogoj 

pa je usposobljenost za vodenje mentorskega procesa. Ravno zato 
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zdravstveni zavodi v tujini veliko vlagajo v usposabljanje kliničnih 

mentorjev, čemur tudi Evropska unija v programu svojih spodbud 

namenja finančno podporo. Vsak klinični mentor bi se za področje 

mentorstva moral kontinuirano usposabljati vsaj enkrat letno. 

Posebno pozornost je treba nameniti mentorjem začetnikom (Skela 

Savič, 2015). Po Muller (2020) je prenos tihega znanja mentorjev na 

novo generacijo mogoč samo z učinkovitim mentorstvom.

V Združenem kraljestvu zagotavljanje kliničnega izobraževanja in 

mentorstva dijakom ter študentom zdravstvene nege in babištva 

temelji na nacionalnih standardih. V britanskem okolju je Nursing 

and Midwifery Council uvedel osem standardov, ki tvorijo okvir 

za mentorje, da bi jim olajšali delo, dijakom in študentom pa 

omogočili napredek v klinični praksi. Standardi opredeljujejo 

vzpostavitev učinkovitega medsebojnega odnosa, omogočanje 

učenja, ocenjevanje in odgovornost, ustvarjanje okolja za učenje, 

vrednotenje učenja, področje prakse, prakso, ki temelji na dokazih, 

in vodenje (Goppe, 2015).

Hagqvist in sodelavci (2020) menijo, da mora vsak klinični 

mentor pridobiti temeljna teoretična znanja o vlogi mentorja in 

mentorstvu ter o načrtovanju, izvajanju in evalvaciji mentorstva v 

zdravstveni ustanovi oziroma bi se v teh znanjih moral izpopolniti. 

Tako v Sloveniji (Meden, et al., 2017; Filej, 2019) kakor tudi v 

tujini (Gray & Downer, 2020) navajajo, da imajo mentorji veliko 

težav pri posredovanju povratnih informacij in ocenjevanju zlasti 

manj uspešnih študentov. Mentorji neradi ocenijo študenta kot 

neuspešnega, predvsem zaradi strahu pred njihovimi pritožbami 

(Filej, 2019). Meden in sodelavci (2017) trdijo, da je ocenjevanje 

študentov na kliničnem usposabljanju zahtevno, saj zahteva veliko 

s študentom preživetega časa, veliko ustreznega usmerjanja 

in čim bolj objektivno ocenjevanje, kar pa se lahko doseže le z 

natančno oblikovanimi kriteriji. Tako študenti kot klinični mentorji 

bi bili bolj zadovoljni, če bi bilo ocenjevanje sprotno, in ne le 

končno. Sprotno ocenjevanje mora biti prisotno, ker omogoča 

spremljanje študenta skozi celotno klinično usposabljanje in ga 

hkrati motivira. Študent skupaj s kliničnim mentorjem ugotovi, 

katera področja mora še razvijati in katere kompetence mora še 

usvojiti. Na podlagi tega klinični mentor pripravi akcijski načrt, 

ki je pogoj za izvedbo učinkovitega mentorskega procesa. 

Hagqvist in sodelavci (2020) menijo, da si z izobraževanjem 

ob pedagoških kompetencah in kompetencah za kakovostno 

evalvacijo in refleksijo klinični mentor zaradi vse večjih potreb 

in izzivov v prihodnosti pridobi tudi kompetence za jezikovno in 

kulturno raznolikost; Männistö in sodelavci (2019) pa menijo, da 

pridobi tudi digitalne kompetence. Pridobljena teoretična znanja 

mentor preverja v praksi, ko izvaja mentorstvo študentom, za tem 

pa naj bi izmenjal in ovrednotil svoje z mentorstvom pridobljene 

izkušnje. S tem ima mentor večje možnosti za svoj nadaljnji 

profesionalni razvoj in tudi za kakovostnejše mentorstvo v učnem 

zavodu. Takšno izobraževanje bi bilo mogoče oblikovati, izvajati in 

meriti glede na njegov učinek v sodelovanju med zdravstvenimi 

organizacijami in visokošolskimi zavodi.

Digitalizacija in umetna inteligenca sta že sami po sebi izziv 

sodobni družbi in nadaljnjemu razvoju človeštva, usvojitev 

digitalnih kompetenc pa izziv kliničnim mentorjem. Sodobne 

raziskave (Männistö, et al., 2019) so pokazale, da študentje 

poučevanje z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije podpirajo, zlasti zaradi njene časovne učinkovitosti 

in prilagodljivosti. Uporaba digitalizacije v mentorskem procesu 

spodbuja samostojno učenje, kreativno mišljenje, izboljšuje 

motivacijo, omogoča raznoliko uporabo učnih gradiv in orodij, kot 

so videoposnetki, večpredstavnost in besedila, ki lahko vzbudijo 

zanimanje študentov in jim pomagajo bolj razumeti zapletene 

informacije. Poleg tega uporaba interaktivnih orodij, kot so e-pošta, 

bilten (informacijske) deske in klepetalnice, lahko znatno olajša 

komunikacijo med študenti in mentorji. In končno, sodelovalne 

platforme za digitalno učenje študentom ponujajo več informacij 

prek različnih spletnih povezav. Zagotavljajo tudi varna okolja, kjer 

se študentje lahko pogovarjajo, delijo informacije, posredujejo 

nova znanja in izražajo mnenja v varnem ter sproščenem ozračju. 

Takšen način učenja in pridobivanja znanja sovpada z značilnostmi 

milenijske generacije. Naloga mentorjev pri uporabi spletnih 

platform je dodatno še postavitev jasnih mej in pričakovanj, 

prepoved sovražnega govora in žaljivk. Nepoznavanje digitalnih 

orodij, aparatur in neupoštevanje etičnih načel (na primer varovanje 

osebnih podatkov) lahko vodi do hudih napak in etično spornih 

situacij v zdravstveni obravnavi pacienta.

Kermavnar in Govekar-Okoliš (2016) opozarjata še na en izziv, 

s katerim se srečujejo klinični mentorji v kliničnem okolju. To so 

dojemanje mentorskega procesa in medsebojna pričakovanja 

študentov in kliničnih mentorjev. Mentorji dojemajo praktično 

usposabljanje kot priložnost za študenta, da teoretična znanja, 

pridobljena na fakulteti, poveže s prakso. Od študentov zato 

pričakujejo, da se na vaje predhodno pripravijo in ponovijo 

teoretične vsebine, ki jih bodo potrebovali za lažje razumevanje 

dela. Njihova pričakovanja so obenem usmerjena v študentovo 

samoiniciativo in aktivnost, pričakujejo pa tudi večji interes 

študentov za delo. Študenti na drugi strani vidijo v praktičnem 

usposabljanju priložnost za pridobivanje in utrjevanje praktičnih 

spretnosti ter tudi možnost povezovanja teoretičnega znanja 

s prakso. Tem pričakovanjem je brez predhodne priprave 
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študentov na usposabljanje v kliničnem okolju v smislu osvežitve 

teoretičnih vsebin teže zadostiti. Ugotovljeno je bilo (Kermavnar 

& Govekar-Okoliš, 2016; Gray & Downer, 2020), da se dejansko 

večina študentov na klinično usposabljanje ne pripravi, s tem pa 

se že na začetku prakse v kliničnem okolju postavijo v nekakšno 

pasivno vlogo, pri čemer predvsem veliko pričakujejo od mentorja. 

Sicer so v raziskavi Kermavnar & Govekar-Okoliš (2016) svojo 

nepripravljenost največkrat opravičili s preobremenjenostjo s 

študijskimi obveznostmi in posledično s pomanjkanjem časa. 

Pogosto pa so navedli tudi neusklajenost urnika praktičnega 

usposabljanja s predavanji, ko so imeli praktično usposabljanje 

razpisano pred predavanji, torej preden so sploh poslušali 

teoretične vsebine, ki jih sicer na usposabljanju, če naj povežejo 

teorijo s prakso, nujno potrebujejo. Vsekakor to ni dobra popotnica 

za začetek praktičnega usposabljanja. Tu je naloga na strani 

fakultete, da uskladi urnik predavanj z urnikom usposabljanja v 

praksi, kot to predvideva študijski program. Odgovornost pa je tudi 

na strani študenta, ki mora razumeti namen in smisel praktičnega 

usposabljanja kot del svoje študijske obveznosti in se nanj ustrezno 

pripraviti. Tako bo tudi sam od usposabljanja imel več koristi, 

pridobil več informacij, več spoznanj, več novega znanja, ki ga bo 

laže povezal s starim. Pridobivanje in utrjevanje praktičnih znanj 

namreč predvidevata in od posameznika zahtevata aktivnost. To 

pa je ena od prepoznanih »kritik« na strani mentorjev, ki v svojih 

odgovorih opozarjajo, da študenti na praktičnem usposabljanju 

pokažejo premalo iniciative in so premalo aktivni. Na podlagi tega 

lahko povzamemo, da bi bilo smiselno, da bi študent prišel na 

klinično usposabljanje takrat, ko je uspešno opravil teoretični del 

zadevnega področja.

Ni vseeno, kdo je izbran za kliničnega mentorja. Le-ta je namreč 

na neki način ambasador oddelka in ne nazadnje tudi stroke. Ne 

smemo mimo dejstva, da ima od mentorskih odnosov koristi 

celotna družba, saj mentorstvo povečuje človeške zmožnosti 

za oblikovanje povezanosti, razvoj in spreminjanje odraslih v 

življenju. Mentorstvo je način graditve novih mrež in preseganje 

posameznikovih ozkih vlog. Zato je prav, da se delo kliničnih 

mentorjev resnično začne priznavati in vrednotiti tako s strani 

sodelavcev kakor tudi vodilnega menedžmenta.

Po mnenju Seničar (2018) za dvig kakovosti izobraževanja 

potrebujejo mentorji podporo izobraževalnih institucij, 

izvajalcev klinične prakse in učnih baz; glede organizacije dela 

in časa, napredovanja ter nagrajevanja pa podporo vodilnega 

menedžmenta. Čeprav je v zdravstveni negi delovanje na etični 

pogon ustaljena praksa, ne more trajati večno in ni poštena ne do 

študentov ne do mentorjev.

ZAKLJUČEK

Proces mentorstva postaja v kliničnem okolju vse zahtevnejše, saj 

zahteva veliko dodatnega znanja, prizadevanje in odgovornosti 

(pre)zaposlenih medicinskih sester, zdravstvenikov, babic 

in babičarjev, kar pa še otežuje dejstvo, da obstaja še veliko 

nedorečenih vlog in nalog ter načinov nagrajevanja in financiranja 

za mentorje na kliničnem usposabljanju. Zato je raziskovanje o 

mentorstvu v kliničnem okolju pomembno pri oblikovanju kakovosti 

kliničnih vaj. Namreč če je znanja dovolj, je prihajajoče izzive na 

kliničnem usposabljanju mogoče razumeti, se z njimi spoprijeti in 

jim slediti v času ter prostoru. Če znanja ni, je vpliv globalizacije, 

migracije in digitalizacije težko razumeti, kar med drugim lahko 

pomeni tudi to, da klinični mentor mentorskega procesa ni 

zmožen dojeti kot izziv in osebno rast, temveč le kot težavo. Prav 

ta sčasoma preraste v problem, ki se kaže kot ujetost kliničnega 

usposabljanja v tisti (pretekli) čas in prostor, ko le-ta zahtev in 

pričakovanj modernega sveta ne zmore več izpolnjevati. 

Potrebe po kakovostni in varni klinični praksi zahtevajo oblikovanje 

sodobnega mentorskega procesa, v katerem bo ustrezno 

izobražen klinični mentor zagotavljal na študenta osredinjeno 

mentoriranje. Kakovostno mentoriranje je pogoj za razvoj 

kompetentnih študentov zdravstvene nege in babištva. Vloga 

kliničnega mentorja in proces mentorstva v zdravstveni negi 

in babištvu ne moreta biti več nekaj samoumevnega, ampak 

postajata kompleksno, zahtevno in odgovorno delo, ki mora vsem 

medicinskim sestram, zdravstvenikom, babicam in babičarjem 

pri poučevanju mladih generacij v kliničnem okolju pomeniti 

izziv, ponos in poslanstvo, nagrado za strokovni prispevek k 

stroki, predvsem pa željo po lastnem strokovnem napredku, 

permanentnem učenju in spoznavanju samega sebe.

POVZETEK POGLAVJA

Klinični mentor ima pri praktičnem usposabljanju študentov 

zdravstvene nege in babištva ključno vlogo. Namen prispevka je 

predstaviti pričakovane lastnosti kliničnega mentorja in opozoriti na 

težave in izzive, s katerimi se srečuje. Uporabljena je deskriptivna 

metoda dela z zbiranjem, kritično presojo in analizo domače in 

tuje strokovne literature. Izbrano literaturo smo shranili in uredili s 

programom Mendeley. Ugotovili smo, da uspešnega kliničnega 

mentorja ob strokovnem znanju odlikujejo tudi osebne lastnosti. 

Izzivi mentorjev so: dodatno izobraževanje mentorjev in pridobivanje 

pedagoških, kulturnih, digitalnih kompetenc in kompetenc za 

kakovostno evalvacijo in refleksijo, priznavanje in ovrednotenje 
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mentorskega dela. Za doseganje kakovosti kliničnega usposabljanja 

potrebujejo mentorji podporo izobraževalnih institucij, podporo in 

razumevanje sodelavcev ter podporo vodilnega menedžmenta 

učnega zavoda. Predvsem pa si morajo mentorstva želeti in ga 

sprejeti kot izziv, ponos in poslanstvo. 

Ključne besede: lastnosti mentorja, izzivi mentoriranja, klinično 

usposabljanje, mentorstvo v zdravstveni negi, mentorstvo v 

babištvu, mentoriranje študentov.

SUMMARY OF THE CHAPTER

T H E  C L I N I C A L  M E N TO R  TO DAY  A N D 
CHALLENGES FOR THE FUTURE

The clinical mentor plays a key role in the practical training of nursing 

and midwifery students. The purpose of the paper is to present 

the qualities expected of a clinical mentor and to draw attention to 

the problems and challenges they face. A descriptive method of 

work is used with the collection, critical assessment and analysis of 

domestic and foreign professional literature. The selected literature 

was saved and edited using the Mendeley program. We found 

that a successful clinical mentor is also distinguished by personal 

qualities in addition to professional knowledge. The challenges for 

mentors are the additional training of mentors and acquisition of 

pedagogical, cultural, digital competences and competences for 

quality evaluation and reflection, recognition and evaluation of 

mentoring work. To achieve the desired quality of clinical training, 

mentors need the support of educational institutions, the support 

and understanding of colleagues and the support of the leading 

management of the educational institution. First and foremost, they 

must want to undertake mentoring and accept it as a challenge, 

pride and mission. 

Keywords: mentor qualities, mentoring challenges, clinical training, 

nursing mentoring, midwifery mentoring, student mentoring
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PREDSTAVITEV AVTORJEV 

Rosemarie Franc Majda Hrastnik

Viš. pred. dr. Helena Kristina Halbwachs

Rosemarie Franc, diplomirana medicinska sestra, diplomirana 

babica je svojo poklicno pot pričela v Univerzitetnem kliničnem 

centru Maribor, na takratnem Oddelku za reanimatologijo, 

anestezijo in intenzivno terapijo bolečin. Zaradi kadrovskega 

primanjkljaja babic, jo je pot ponesla v porodni blok mariborske 

porodnišnice. Leta 2006 je opravila mednarodni izpit IBCLC in si 

pridobila naziv mednarodna svetovalka za dojenje. Leta 2013 je 

diplomirala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, smer babištvo. Od 

leta 2016 je na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 

izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 

»Zdravstvena nega in oskrba«. Trenutno je strokovna vodja 

zdravstvene nege in babištva Oddelka za perinatologijo. Preko 

spletne povezave Midwifery - Research sodeluje in izmenjuje 

izkušnje z akademsko izobraženimi babicami po vsem svetu. Je 

članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško 

nego ter podpredsednica Sekcije medicinskih sester in babic. V letu 

2021 je uspešno opravila izobraževanje za pridobitev mentorskih 

kompetenc na osnovi naprednih znanj. 

Majda Hrastnik se je po opravljeni Srednji zdravstveni šoli v 

Celju  leta 1983 zaposlila v Splošni bolnišnici Celje, na Oddelku 

za ortopedijo in športne poškodbe. Višjo šolo za zdravstvene 

delavce v Ljubljani je končala 1990.  Leta  2002 je na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani opravila podiplomski tečaj iz Hospitalne higiene. 

Dodiplomski študij po merilih za prehode je končala 2006 na 

Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Od leta 2008 

opravlja delo medicinske sestre za obvladovanje bolnišničnih 

okužb (SOBO) v Službi za preprečevanje in obvladovanje 

bolnišničnih okužb v Splošni bolnišnici Celje. Od leta 2010 sodeluje 

s Fakulteto za zdravstvene vede  v Celju kot strokovna sodelavka 

pri izvedbi laboratorijskih vaj zdravstvena nega in pri predmetu 

Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo (do leta 2020). Opravlja 

tudi naloge koordinatorja kliničnega usposabljanja v okviru 

Diagnostično terapevtskega programa in Nujne medicinske 

pomoči in zdravstvenega varstva v izrednih razmerah. V letu 

2020/21  se je udeležila programa usposabljanja za pridobitev 

mentorskih kompetenc na osnovi naprednih znanj v okviru projekta 

QualMent in pridobila specialna znanja iz tega področja. Zaveda 

se pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja, zato  se redno 

udeležuje različnih izobraževanj in  usposabljanj.

Viš. pred. dr. Helena Kristina Halbwachs je zaposlena kot vodja 

kakovosti dolgotrajne oskrbe v skupini SeneCura za področje 

Slovenije, Češke in Hrvaške. Doktorirala je na področju socialne 

gerontologije (Alma Mater Europaea – ECM) na temo kulturne 

kompetentnosti v zdravstvu. Je višja predavateljica za področje 

zdravstvene nege in socialne gerontologije, ter članica Častnega 

razsodišča I. stopnje pri Zbornici zdravstvene in babiške nege 

Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije. Delovne izkušnje je kot medicinska 

sestra, svetovalka in učiteljica pridobivala v Sloveniji, Kanadi, Avstriji 

in Nemčiji, zato so ji teme, povezane s kulturno raznolikostjo, 

zelo blizu. Sodelovala je pri več nacionalnih in internacionalnih 

projektih, povezanih s temami kulturne raznolikosti v zdravstvu. 

Je recezentka prvega slovenskega priročnika za zdravstvene 

delavce, namenjenega pridobivanju kulturnih kompetenc, ter 

avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov s tega področja. 

Njena bibliografija obsega še članke z drugih  področij, predvsem 

s področja socialne gerontologija, oskrbe ran ter etike v zdravstvu.

Asist. dr. Mojca Poredoš

Asist. dr. Mojca Poredoš se je po uspešno zaključeni gimnaziji 

Poljane vpisala na študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze 

v Ljubljani. Po zaključenem magistrskem študiju psihologije, se je 

kot mlada raziskovalka na Oddelku za psihologijo tudi zaposlila. 

Kot mlada raziskovalka je raziskovala različne vidike osamosvajanja 

mladih na prehodu v odraslost, predvsem psihološki in finančni vidik, 

aktivno je sodelovala na številnih znanstvenih konferencah po Evropi 

ter se udeležila študijskega obiska v ZDA pri dr. Michaeli Friedlmeier, 

Grand Valley State University, in dr. Chrisu Bjornsen, Longwood 

University. Doktorski študij je uspešno zaključila z zagovorom 

doktorske disertacije z naslovom Napovedniki psihološkega 

osamosvajanja in subjektivnega blagostanja pri mladih na prehodu 

v odraslost in njihovih mamah, ki jo je pripravila pod mentorstvom 

dr. Maje Zupančič. Zaposlena je na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški 

fakulteti, kjer je v postopku habilitacije za docentko.
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PREDSTAVITEV AVTORJEV 

Doc. dr. Boris Miha Kaučič

Doc. dr. Boris Miha Kaučič je na Fakulteti za zdravstvene vede v 

Celju prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojnik Katedre 

za paliativno oskrbo in visokošolski učitelj, docent za področje 

zdravstvene nege in socialne gerontologije. Je predsednik komisije 

za študijske in študentske zadeve in komisije za diplomske zadeve 

ter član akademskega zbora. Bil je strokovni vodja projekta Healthy 

lifestyle for Aging Well (HLAW 2014-2016) in Quality mentorship 

for developing competent nursing students (QualMent 2018-

2021). Sodeloval je tudi v mednarodnem projektu Multicultural 

care in European Intensive Care Units (MICE-ICU 2016-2018). Je 

član uredniškega odbora revije Pielęgniarstwo XXI wieku (Nursing 

in 21 st Century, Medical University of Lublin) in recenzent za revije: 

Nursing in 21st Century, Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine, Revija za zdravstvene vede, Obzornik zdravstvene nege. 

V letu 2014 ga je Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem 

šolstvu Republike Slovenije imenoval za strokovnjaka NAKVIS. 

Je član Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije. Bil je predsednik Sekcije medicinskih sester 

v managementu pri Zbornici-Zvezi. Od leta 2021 je predsednik 

Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Za svoje 

aktivno delo na področju zdravstvene nege je v letu 2010 prejel 

najvišje priznanje Zbornice-Zveze, Zlati znak.

Viš. pred. mag. Darja Plank

Viš. pred. mag. Darja Plank je višja medicinska sestra in profesorica 

zdravstvene vzgoje. Podiplomsko izobraževanje (magisterij 

znanosti) je zaključila na Fakulteti za družbene vede Univerze 

v Ljubljani. V okviru magistrskega dela je proučevala izvajanje 

paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah. Zaposlena je v Splošni 

bolnišnici Celje in na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju, kot 

višja predavateljica za zdravstveno nego. Je nosilka predmetov 

Paliativna oskrba, Zdravstvena nega in raziskovanje ter Zdravstvena 

nega kirurškega bolnika. Kot klinična strokovnjakinja sodeluje pri 

izvajanju laboratorijskih vaj zdravstvena nega. Aktivno deluje tudi 

v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 

in je dobitnica najvišjega priznanja Zbornice zdravstvene in babiške 

nege Slovenije, Zlati znak. 

Pred. Barbara Smrke

Pred. Barbara Smrke je diplomirana medicinska sestra in magistrica 

zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju je 

habilitirana v naziv predavateljice za zdravstveno nego. Zaposlena 

je v Splošni bolnišnici Celje na Oddelku za intenzivno interno 

medicino. Je avtorica člankov s področja internistične zdravstvene 

nege. Sodelovala je pri izvedbi projekta MICE-ICU in QualMent. 

Trenutno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem in razvojnem 

projektu DEN (Digital Education in Nursing).

Viš. pred. Andreja Ljubič

Viš. pred. Andreja Ljubič je diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Visoki 

šoli za zdravstvo (diplomirana medicinska sestra), magistrirala 

na Univerzi na Primorskem na Fakulteti za vede o zdravju. Je 

študentka doktorskega študijskega programa Pedagoške 

fakultete Univerze na Primorskem. Na Fakulteti za zdravstvene 

vede v Celju je habilitirana v naziv višje predavateljice za področje 

zdravstvene nege. Zaposlena je na Ministrstvi za zdravje Republike 

Slovenije. Od začetka svoje delovne dobe je izkušnje pridobivala 

na področju primarnega zdravstvenega varstva tako v dispanzerski 

dejavnosti kot v okviru patronažnega zdravstvenega varstva. 

Kot vodja službe patronažnega varstva je sodelovala v različnih 

projektih, najpomembnejši je nacionalni projekt »Krepitev zdravja 

za vse«, s katerim so se testirale in implementirale v prakso 

spremembe na področju preventivne obravnave pacientov v 

okviru patronažnega zdravstvenega varstva. Bila je tudi pomočnica 

direktorice za področje zdravstvene nege v Zdravstvenem domu 

Ilirska Bistrica. Že v času študija je bila aktivna članica Sekcije 

študentov v zdravstveni negi Slovenije, kasneje pa članica odbora 

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji in v 

patronažnem zdravstvenem varstvu. Kot aktivna članica Zbornice 

- Zveze sodeluje v strokovnih skupinah za pripravo nacionalnih 

protokolov, pripravo nacionalnih usmeritev za delo v patronažnem 

zdravstvenem varstvu pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in 

Ministrstvu za zdravje. Njeno raziskovalno področje je patronažno 

zdravstveno varstvo in obravnava sterejših odraslih z metodo 

Montessori. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih in strokovnih 

člankov, ki so bili objavljeni pri nas in v tujini. 
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Izr. prof. dr. Nadja Plazar

Doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik

Izr. prof. dr. Nadja Plazar je poklicno pot začela kot gimnazijski 

profesor, pozneje pa je kot specialist klinične biokemije vodila 

klinični laboratorij Splošne bolnišnice v Izoli. Sodelovala je pri 

ustanovitvi primorske univerze, bila prva dekanja Fakultete za 

vede o zdravju (2002-2011) in prorektorica za izobraževanje (2011-

2014) Univerze na Primorskem. Predava na doktorskih študijskih 

programih Univerze v Novem mestu, Univerze Maribor in na Alma 

Mater Europaea - ECM. Njena bibliografija obsega 163 enot, od 

tega 16 izvirnih znanstvenih člankov, 3 pregledne znanstvene 

članke, 5 poglavij v monografijah in drugo. Bila je mentorica 3 

doktoratov, 9 magisterijev in 17 diplomskih del. Sodelovala je 

pri petih raziskovalnih projektih in bila članica projektne skupine 

Fakultete za vede o zdravju, Univerze na Primorskem. Na Fakulteti 

za zdravstvene vede v Celju sodeluje pri izvedbi programa za 

klinične mentorje. 

Doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik je diplomirala na Fakulteti za 

zdravstvene vede Univerze v Maribor in doktorirala na Univerzi 

na Primorskem na Pedagoški Fakulteti na temo zdravstvene 

pismenosti. Zaposlena je na Fakulteti za zdravstvene vede v 

Celju, kot prodekanja za raziskovalno dejavnost. Aktivno sodeluje 

v nacionalni raziskavi Dvig zdravstvene pismenosti populacije, ki 

ga vodi Ministrstvo za zdravje. Mentorske izkušnje je pridobivala 

kot mentorica v kliničnem okolju in kot koordinator mentorstva na 

področju primarnega zdravstvenega varstva. Njeno raziskovalno 

področje je zdravstvena nega v primarnem zdravstvenem varstvu 

in zdravstvena pismenost. Bila je direktorica Zdravstvenega 

doma v Ilirski Bistrici. Je članica Zbornice - Zveze, kjer je devet 

let vodila Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, 

sodelovala v različnih delovnih skupinah, bila članica upravnega 

odbora. Je članica uredniškega odbora Obzornika zdravstvene 

nege. Preizkusila se je tudi kot vodja mednarodnega projekta s 

področja zdravstvene nege. Njena bibliografija zajema več kot 250 

zadetkov, nekaj od teh je pomembnih strokovnih in znanstvenih 

del. Sodelovala je tudi kot pobudnica in soorganizatorica posebnih 

aktivnosti za promocijo zdravja v lokalni skupnosti ter na različnih 

konferencah s področja zdravstvene nege.

PREDSTAVITEV AVTORJEV 

Izr. prof. dr. Bojana Filej

Izr. prof. dr. Bojana Filej je izredna profesorica za področje 

zdravstvene nege. Svojo profesionalno pot je začela v 

Zdravstvenem domu Maribor kot patronažna medicinska sestra, 

predstojnica enote, vodja službe za zdravstveno nego bolnikov na 

domu ter pomočnica glavnega direktorja za zdravstveno nego. Bila 

je vodja Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije 

za primarno zdravstveno nego, podpredsednica ter predsednica 

Zbornice zdravstvene nege Slovenije. Leta 2005 se je zaposlila 

na Fakulteti za zdravstvene vede UM, nato pa na Fakulteti za 

zdravstvene vede UNM, kjer je bila dekanica. Trenutno je vključena  

v pedagoški proces na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju in na 

Univerzi v Novem mestu Fakulteti za zdravstvene vede kjer sodeluje 

na magistrskem in doktorskem študijskem programu. Sodelovala 

je v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih: Potrebe ljudi 

po zdravstveni negi, Learning Materials on Nursing – LEMON, 

Telenursing, Telenurse, TelenurseID, Nursing Informatic Computer 

Aided Education – NICE, ODIN, Količina in kakovost v zdravstveni 

negi, Multicultural Care in European Intensive Care Units (MICE-

ICU), Competence of the use of research knowledge in nursing 

– CompRU, Quality mentorship for developing competent nursing 

students – QualMent, Digital Education in Nursing – DEN. Je glavna 

in odgovorna urednica Revije za zdravstvene vede ter recenzentka 

revije Obzornik zdravstvene nege in poljske revije Nursing in the 21st 

Century. Je strokovnjakinja Nacionalne agencija RS za Kakovost v 

visokem šolstvu. Za svoje delo je prejela naslednja priznanja: Zlati 

znak Zbornice-Zveze (1994), Srebrno plaketo Univerze v Mariboru 

(2002), Zahvalo Združenja medicinskih sester in babic Republike 

Makedonije (2005). Od 2006 je častna članica Društva medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Leta 2008 je dobila 

priznanje Internacionalna medicinska sestra leta, ki jo je podelila 

Mednarodna liga humanistov.
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PREDSTAVITEV AVTORJEV 

Viš. pred. dr. Vesna Čuk

Viš. pred. dr. Vesna  Čuk je doktorica edukacijskih znanosti, 

magistrica znanosti managementa kakovosti, profesorica 

zdravstvene vzgoje, višja medicinska sestra, specialistka 

psihiatrične zdravstvene nege in višja predavateljica za področje 

zdravstvene nege. Je strokovnjakinja na področju duševnega 

zdrava in psihiatrije, ki je izkušnje pridobila v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija, kjer je opravljala različna najzahtevnejša dela in naloge s 

področja organizacije in vodenja zdravstvene nege, kakovosti in 

izobraževanja, mentorstva in usposabljanja kadra v zdravstvu, v 

zadnjih letih službovanja pa se je ukvarjala tudi s psihoterapevtskim 

skupinskim delom na področju odvisnosti. Aktivno je delovala v 

Zbornici – Zvezi (članica Častnega razsodišča, predsednica Sekcije 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, predsednica 

Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego), za svoje 

delovanje je leta 2010 prejela Zlati znak. Na Ministrstvu za zdravje 

je bila članica skupine za duševno zdravje in komisije za kakovost 

v zdravstvu. Profesionalno kariero v zdravstvu je povezovala z 

akademskim delom na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede 

o zdravju in Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Na Fakulteti za 

zdravstvene vede v Celju je vključena v izvajanje izobraževalnega 

programa za klinične mentorje. Ukvarja se z raziskovanjem in 

proučevanjem procesov edukacije v kliničnem okolju, z razvojem 

mentorske vloge in kompetenc, komunikacije, medsebojnih 

odnosov, timskega dela, terapevtske komunikacije in izkustvenega 

učenja ter področja obvladovanja kakovosti v zdravstvu. Razvila je 

model izkustvenega učenja v zdravstveni negi, v katerem je združila 

znanje in izkušnje na področju proučevanja procesov poučevanja 

in učenja zdravstvene nege v kliničnem okolju ter pomembno 

vplivale na razvoj in potrebo po sistemskem urejanju izobraževanja 

in usposabljanja za mentorstvo v kliničnem okolju v slovenskem 

prostoru.

Mag. Jerneja Meža

Mag. Jerneja Meža, je univerzitetno diplomirana pedagoginja, 

zaposlena v Regijskem študijskem središču v Celju. Na Fakulteti za 

zdravstvene vede v Celju sodeluje pri mednarodnih in nacionalnih 

projektih ter na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Je članica komisije za kakovost na Fakulteti za zdravstvene vede 

v Celju. Izvaja učne delavnice s področja pedagogike za študente 

zdravstvene nege. Aktivno je sodelovala pri raziskovalnih in 

razvojnih projektih fakultete: Healthy lifestyle for Aging Well 

(HLAW 2014-2016), Multicultural care in European Intensive Care 

Units (MICE-ICU 2016-2018), Quality mentorship for developing 

competent nursing students (QualMent 2018-2021). Trenutno 

sodeluje v projektu Erasmus+ DEN (Digital education in Nursing 

2021-2023). 



Znanstvena monografija je nastala v okviru 
mednarodnega raziskovalnega in razvojnega projekta

V mednarodnem raziskovalnem 
in razvojnem projektu so sodelovali

1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Projekt QualMent je bil financiran s podporo Evropske komisije. 

QUALITY MENTORSHIP FOR DEVELOPING 
COMPETENT NURSING STUDENTS



Izdajo znanstvene monografije je omogočilo 

STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC 
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE
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