
Prijevod sažetka nalazi se na internetskoj adresi www.cancer.dk/arbejde 

 

U Danskoj rak pogađa više od 13 000 (sic) radno aktivnog stanovništva godišnje. Na radnom 

mjestu to može dovesti do nesigurnosti i niza problema. Kao menadžer, što 

biste trebali učiniti kada vaš kolega teško oboli? O čemu raspravljati? I općenito, na koji način 

podržati oboljelog? Kolege koji rade s njim također se mogu suočavati s problemima, osjećati 

nervoznima i nesigurnima u pogledu načina ophođenja sa bolesnim kolegom. Problemi nastaju i 

za poduzeće i za oboljelu osobu. 

 

 Uobičajene reakcije na pojavu smrtonosne bolesti 

 Kontakt s oboljelim za vrijeme bolesti 

 Povratak na posao 

 Kolege oboljelog od raka 

 Kontrolna lista: što možete učiniti? 

 Kadrovska politika 

 

Uobičajene reakcije na pojavu smrtonosne bolesti 

 

Većina ljudi ne može prihvatiti činjenicu da boluje od potencijalno smrtonosne poput raka. Čini 

se nestvarnim, pogotovo ako se nisu posebno loše osjećali. Većina ih je šokirana, neki od njih 

dožive slom i ne mogu uopće jasno razmišljati, dok ostali vjeruju kako su liječnici pogriješili. 

Drugi se odmah zapitaju: zašto ja?  

 

Ljudi su šokirani pogotovo u ranom stadiju bolesti i ne mogu se nositi sa novonastalom 

situacijom. U tim trenucima može biti teško koncentrirati se i obavljati uobičajeni posao ili nositi 

se s kolegama i drugim ljudima. 

 

Mnogi nemaju snage ići na posao te prijavljuju bolest nakon primitka službene dijagnoze, 

neovisno o tome da li će njihovo liječenje započeti odmah ili nakon nekoliko tjedna. Većina njih 

će cijeniti mali znak pažnje dobiven od poduzeća, poput buketa cvijeća. 

 

Međutim, neki neće uzeti bolovanje nakon dijagnosticiranog raka. Oni će odlučiti i dalje nastaviti 

raditi do neke mjere nakon kraćeg vremena. Višestruki su razlozi za takav odabir: to može biti 

npr. dovođenje u red inače kaotičnog svakodnevnog života. Moguće je da oboljeli želi da 

određene stvari budu „onakve kakve su oduvijek bile“ u trenucima  kada se njegov život okrenuo 

naglavačke. Ili radno mjesto može biti prijeko potrebno utočište gdje će oboljeli potisnuti bolest 

iz svojih misli. 

 

Kada mine prvi šok i pacijenti shvate da boluju od smrtonosne bolesti, normalno je da se 

suočavaju s naizmjeničnim depresivnim stanjima i nadom da sve nije toliko crno koliko se to 

naizgled čini. Uobičajeno je također da se povremeno osjećaju vrlo zabrinuti da će umrijeti od 

raka ili da će situacija postati posve nepodnošljiva. 

 

 

 

 

http://www.cancer.dk/arbejde


Većini oboljelih od raka nudi se neki oblik liječenja, najčešće operacija, kemoterapija, 

radioterapija i hormonska terapija. U razdoblju do početka liječenja, iščekivanje i nesigurnost 

mogu biti zahtjevni, uzrokujući ozbiljan psihološki stres za oboljele. Osim toga, oni ne znaju 

kako će njihovo tijelo reagirati na propisano liječenje.  

 

Druga uobičajena reakcija pacijenta jest zabrinutost o trajanju bolesti, gubitku posla, reakcijama 

poslodavca i kolega. Neki se brinu da će ostati bez posla jer su predugo na bolovanju te iz tog 

razloga mogu pokušati, koliko je to moguće, nastaviti s radom za vrijeme trajanja liječenja.  

 

Kontakt s oboljelim za vrijeme bolesti 

 

Važno je da poslodavac u ranoj fazi predloži razgovor s oboljelim djelatnikom. Primjereno bi bilo 

osam tjedana nakon dijagnoze. 

 

Postoji rizik gubitka kontakta između ozbiljno bolesnog, odsutnog djelatnika i njegovog 

poslodavca. Možda oboljeli nema snage kontaktirati poslodavca, dok s druge strane, poslodavac 

može biti zabrinut da će bilo kakav pokušaj kontakta s njime biti protumačen kao kršenje prava 

oboljelog na miran, privatni život. 

 

Iz našeg iskustva, važno je da menadžer ili voditelj ljudskih resursa u ranoj fazi razgovara s 

djelatnikom oboljelim od potencijalno smrtonosne bolesti. U pravilu bi trebalo pričekati dok se 

djelatnik oporavi od prvotnog šoka što se događa nakon šest do osam tjedana nakon dijagnoze. U 

tom trenutku djelatnik će također znati o planovima liječenja ili je ono već započelo. Međutim, 

trenutak u kojem je najpreporučljivije razgovarati s djelatnikom razlikuje se od osobe do osobe, 

sukladno čemu preporučujemo da zaposlenik predloži najprihvatljiviji datum.  

 

Djelatniku se može objasniti kako on može angažirati treću osobu, poput bliskog kolege, 

predstavnika sindikata ili čak njegovog supružnika. 

 

Menadžeru može biti teško razgovarati sa djelatnikom kojem je dijagnosticirana smrtonosna 

bolest. Mnogi menadžeri već su se susreli s rakom iz osobnog iskustva, bilo to u vlastitoj obitelji 

ili među prijateljima i poznanicima. Takvo iskustvo u određenoj mjeri može odrediti tijek 

razgovora. Menadžeri moraju biti svjesni kako se različite vrste raka različito manifestiraju te da 

dvije osobe s istom dijagnozom mogu zamijetiti kako tijek bolesti varira. Menadžeri također 

mogu zazirati od reakcija oboljele osobe, strahujući da će ona npr. početi plakati. No, to ne bi 

trebalo spriječiti razgovor, djelatnik je već uzrujan svojom bolešću i razgovor kao takav nije ono 

što ga čini nesretnim. Također, menadžeri bi možda željeli postaviti određena pitanja no boje se 

da će time prijeći granicu. Ukoliko imaju takvih pitanja, uvijek mogu djelatniku napomenuti kako 

nije obvezan odgovoriti ukoliko to ne želi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilo bi dobro pripremiti dnevni red uoči sastanka kako bi se djelatnik mogao pripremiti. Od 

presudnog značaja tijekom sastanka u ranoj fazi bolesti može biti rasprava o slijedećim točkama: 

 

Informacije o bolesti i liječenju  

 

Djelatniku se mora pružiti prilika da menadžera izvijesti o svojoj bolesti i bilo kakvom 

planiranom liječenju, uključujući i informaciju o duljini trajanja liječenja. On će najvjerojatnije 

već znati da li će bolest i liječenje utjecati na njegov povratak na posao. Treba li djelatnik koristiti 

kratkoročno ili dugoročno bolovanje? Pitajte ga kako se osjeća. 

 

Definiranje kadrovske politike o smrtonosnim bolestima 

 

Ako poduzeće još nema utvrđenu kadrovsku politiku koja pokriva ovo područje, važno je da 

djelatnik zna kakav je njegov položaj u pogledu bolovanja, uključujući i otkaz za djelatnike koji 

boluju od smrtonosne bolesti. Postoje li mogućnosti za kraćim radnim vremenom, radom od 

kuće, fleksibilnim radnim vremenom i sl.? 

 

Kontakt s radnim mjestom  

 

Ako zaposlenik želi i u stanju je raditi za vrijeme bolesti, važno je porazgovarati s njime da li će 

biti u stanju na zadovoljavajuć način  nastaviti obavljati svoj dotadašnji posao. Ukoliko mu je 

potrebno bolovanje, na koji će se način najuspješnije sačuvati kontakt s njegovim radnim 

mjestom? 

 

Informiranje kolega 

 

Koje informacije podijeliti s kolegama? U kojoj mjeri djelatnik želi biti iskren kada je u pitanju 

njegova bolest? Na koji način prenijeti informacije? Treba li predstavnik sindikata ili bliski 

kolega preuzeti ulogu kontakt osobe? Želi li oboljeli djelatnik da njegovo radno mjesto bude 

„cancer-free“ zona gdje će, koliko je to moguće, isključiti misli o bolesti te gdje kolege neće 

mnogo razgovarati o bolesti? Ili da li je oboljeli spreman razgovarati o smrtonosnim bolestima i 

što o tome misli? Pokazalo se da oboljeli od raka koji otvoreno razgovaraju o svojoj bolesti 

gotovo uvijek postižu blagotvorni učinak za sebe i one oko njih. Ako radnu okolinu karakterizira 

otvorenost, oboljelog kolegu može se potaknuti na otvorenost, no pritom je važno uzeti u obzir 

ukoliko on to ne želi učiniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rješavanje financijskih pitanja 

 

Da li će oboljeli djelatnik nastaviti primati punu plaću za vrijeme trajanja bolovanja? Potrebno je 

učiniti dostupnim informacije o mogućoj financijskoj pomoći iz mirovinskih fondova u 

slučajevima teške bolesti. Također bi moglo biti korisno uključiti stručnjake iz lokalnih jedinica 

vlasti koji među ostalim, mogu pružiti informacije o financijskim i društvenim mogućnostima za 

oboljele. 

 

Ugovaranje datuma narednog sastanka 

 

Ukoliko ima naznaka da će liječenje i bolovanje biti dugotrajno, to može biti prednost i za 

menadžera i oboljelog djelatnika koji će u međuvremenu održati nekoliko sastanaka na kojima će 

djelatnik iznijeti stanje stvari. Takvi sastanci mogu biti vrlo kratki i odvijati se prilikom posjeta 

dotične osobe radnom mjestu.  

 

Dobro je da kolege preuzmu inicijativu i održavaju redovni kontakt s oboljelim tijekom njegovog 

bolovanja. Oboljelog je ponekad moguće pozvati na zajedničku kavu s kolegama. Moguće je da 

ga bliski kolega nazove i raspita se o njegovom stanju, te ujedno porazgovara s njime koje 

informacije smije dati drugim kolegama. Takve se informacije mogu proslijediti npr. 

elektronskom poštom. Ukoliko se održava kontakt između oboljelog djelatnika i njegove radne 

okoline, njegov će povratak na posao općenito biti lakši za obje strane.  

 

 

Povratak na posao 

  

Kad je netko odsutan dulje vremena zbog bolesti, moguće je da mu je teško zamisliti povratak na 

posao. Navjerojatnije se promijenio psihički i možda, fizički. K tome, mnogi oboljeli od raka 

mogu osjećati posljedice bolesti i liječenja, od kojih najčešće umor.  

 

Preporučljivo je da oboljeli djelatnik i njegov menadžer održe sastanak prije povratka oboljelog 

na posao na kojem će se usuglasiti o njihovim očekivanjima. 

 

Tom prilikom bilo bi dobro razgovarati o slijedećim temama: 

 

1. Količini posla koju se očekuje da će djelatnik obaviti u kratkom i dugoročnijem razdoblju 

2. Mogućnosti rada na nepuno radno vrijeme i postepenog vraćanja na puno radno vrijeme. 

Od lokalnih jedinica vlasti moguće je dobiti informacije o dobivanju dodatne dnevnice za 

slučaj bolesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Financijskoj situaciji oboljelog 

4. Mogućnosti privremene podjele osobito teških poslova između kolega  

5. Načinu na koji zainteresirane strane žele da bliski kolege oboljelog budu informirani 

6. Terminu idućeg sastanka, npr. nekoliko tjedana kasnije kako bi se utvrdilo da li je 

potrebno izvršiti bilo kakve promjene onoga što je bilo prethodno dogovoreno. 

 

Imajte na umu da se nakon završetka liječenja mnogi oboljeli žele vratiti na posao s punim 

radnim vremenom što je prije moguće. Moguće je da osjećaju grižnju savjesti zbog dugog 

izbivanja tijekom bolovanja i toga što su njihovi kolege obavljali njihove poslove. Također je 

moguće da djelatnici koji su se vratili s bolovanja žele ponovno početi raditi puno radno vrijeme 

kako bi dokazali sebi i drugima kako su sada potpuno izliječeni. Nažalost, puno radno vrijeme je 

često prevelik zalogaj za početak. Iz našeg iskustva, većina oboljelih koji su dugo izbivali zbog 

bolesti najbolje se mogu reintegrirati tako da počnu raditi nepuno radno vrijeme postupno 

prelazeći na puno radno vrijeme kako im se snaga vraća.  

 

Kolege oboljelog od raka 

 

Kada djelatnik boluje od raka, njegova bolest će se u većini slučajeva utjecati na njegove kolege. 

Oni mogu reagirati na različite načine, od zabrinutosti do žaljenja. Nije neuobičajeno da će se se 

početi brinuti da će i oni oboljeti od raka. Ako bolest dugo potraje, neke od njih može smetati 

dodatni posao koji će morati obavljati tijekom odsutnosti kolege što može dovesti do grižnje 

savjesti zbog gajenja negativnih osjećaja prema ozbiljno bolesnom kolegi.  

 

 

Ako postoje jasni znakovi da su kolege pod emocionalnim pritiskom, bilo bi dobro okupiti ih i 

razgovarati o njihovim reakcijama na bolest kolege. Može ih se pitati da ukratko opišu način na 

koji je bolest kolege utjecala na njih te ako netko od njih može predložiti načine na koji se to 

može riješiti; treba li ih ohrabriti da o tome razgovaraju ili ih je potrebno ostaviti na miru? Postoji 

li nešto što bi željeli učiniti za bolesnog kolegu i koji je najbolji način za to?  

 

U većini slučajeva, bliski kolege oboljelog nisu sigurni koji je najbolji način za iskazivanje 

potpore za vrijeme bolovanja odusutnog kolege i nakon njegovog povratka na posao.  

 

U pravilu bi bilo korisno od oboljelog djelatnika saznati što očekuje od kolega. Neki će možda 

željeti posjete za vrijeme odustnosti, a neki ne. Neki bi željeli da se kolege ponašaju kao uvijek 

kada se vrate na stari posao, dok će drugi cijeniti posebnu pažnju. Imajte na umu da se potrebe 

oboljelog obično mijenjaju tijekom vremena.  

 

Kontrolna lista: što možete napraviti? 

 

 

 

 

 

 

 



Većina će cijeniti mali znak pažnje, poput buketa cvijeća koje će kolege uputiti nakon utvrđene 

dijagnoze smrtonosne bolesti.  

 

Važno je da menadžer  ili voditelj ljudskih resursa dogovore sastanak s bolesnom osobom u ranoj fazi 

bolesti. Prikladno vrijeme bilo bi oko osam tjedana nakon dijagnoze.   

 

Sastavite dnevni red uoči sastanka kako bi se oboljeli mogao pripremiti. Slijedeće točke su bitne:  

 

1. Informacije o bolesti i liječenju  

2. Stajalište i politika poduzeća prema djelatnicima oboljelih od potencijalno smrtonosnih bolesti  

3. Način na koji kolege trebaju biti informirani i koliko im se može reći 

4. Pojašnjenje financijske situacije oboljelog tijekom bolovanja  

5. Dogovor o kontaku s oboljelim za vrijeme njegove odsutnosti s posla. 

 

Bilo bi dobro pozvati oboljelog da navrati na posao tijekom bolovanja. 

 

To je obično izvrsna prilika za nadređenog i djelatnika kako bi se razjasnila očekivanja obiju strana.  

 

 

Nakon povratka na posao, djelatnik može početi raditi nepuno radno vrijeme postepeno povećavajući 

svoje radne sate.  

 

Imajte na umu da situacija može biti teška za kolege. Ukoliko postoje jasni znakovi koji ukazuju na to 

da je situacija stresna za kolege, bilo bi dobro okupiti ih i raspraviti način na koji reagiraju na bolest 

kolege. Ako kolege nisu sigurni kako bi trebale pomoći oboljelom tijekom njegove odustnosti i nakon 

njegovog povratka na posao, može ih se potaknuti da oboljelog pitaju što mu je potrebno.  

 

Dugoročna strategija: izrada kadrovske politike o smrtonosnim bolestima. 

 

 

Kadrovska politika 

 
Neki voditelji ljudskih resursa smatraju kako kadrovska politika o smrtonosnim bolestima može otežati 

pristupanje oboljelim djelatnicima kao pojedincima. Međutim, iskustvo Kræftens Bekæmpelse pokazuje 

kako službena politika može osigurati da se u poduzeću raspravlja o različitim problemima te odluči o 

pristupu poduzeća. No, to ne isključuje pojedinačna rješenja pojedinačnih problema.  

 
Istraživanje je pokazalo kako neki voditelji ljudskih resursa ne žele ustaljenu politiku u ovom području 

obzirom da takva politika može otežati individualni pristup koji često zahtijevaju takve situacije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi u Kræftens Bekæmpelse ("Borba protiv raka") jednoglasni smo po pitanju individualnog pristupa 

smtronosnim bolestima, no naše je iskustvo pokazalo da je  moguće i korisno da postoji službena, pisana 

politika koja će dati smjernice za postupanje u pojedinačnim slučajevima. Takva politika može navesti, 

primjerice, potrebu uspostave kontakta s ozbiljno oboljelim djelatnikom i to „dogovorom između 

menadžera i oboljelog“, formulacijom koja ostavlja dovoljno prostora za djelovanje prilagođeno 

individualnom slučaju. No, u isto vrijeme pisane smjernice osiguravaju da obje strane rasprave o načinu 

uspostave i održavanja kontakta.  

 

U nekim od poduzeća koja su kadrovskom politikom već regulirala ovo pitanje, voditelji ljudskih resursa 

naglašavaju kako se ona uglavnom sastoji od nekoliko općih naznaka o načinu na koji poduzeće treba 

reagirati u slučajevima kada djelatnik boluje od smrtonosne bolesti.  

 

Činjenica je da "politika u slučaju bolesti" nije detaljno utvrđena i ne sadrži posebne naznake poput 

onoga što je potrebno učiniti kada djelatnik ozbiljno oboli.  

  

Postojanje posebne politike u ovom području nosi nekoliko prednosti: 

  

1. Pravilne odluke koje uređuju način rješavanja problema općenito će rezultirati boljim 

pristupom za oboljelo osoblje i rukovodstvo 

2. Manja nesigurnost menadžera kada raspolažu s dobrim radnim alatima u iznenadnim, teškim 

situacijama 

3. Oboljeli djelatnici osjećaju veću sigurnost ukoliko poduzeće raspolaže propisanom politikom 

o stavu i postupcima u slučajevima pojave ozbiljih bolesti 

4. Djelatnici u većoj ili manjoj mjeri smatraju ohrabrujućim postojanje službene politike 

poduzeća u ovom području  

5. To šalje jasan signal o tome da poduzeće ozbiljno shvaća svoju društvenu odgovornost. To 

predstavlja dobru volju poduzeća i čini vjerojatnijim da će se poduzeće zauzeti za djelatnika.  

 

Kræftens Bekæmpelse preporučuje da radna mjesta u privatnom i javnom sektoru imaju reguliranu 

kadrovsku politiku o smrtonosnim bolestima. 

 

Takvu politiku obično zajednički kreiraju rukovodstvo i sindikat službenika radnog mjesta te HSU, 

hovedsamarbejdsudvalget (Središnji odbor za vezu) koji je obično forum za raspravu i izradu 

prijedloga. Ako jedan ili više zaposlenika želi proširiti postojeću kadrovsku politiku uključivanjem 

poglavlja o smrtonosnim bolestima, takav će se zahtjev obično proslijediti HSU. 

 

Obzirom da će tvrtke imati različite zahtjeve i prioritete za ovu vrstu politike, nismo u mogućnosti 

dati nikakve čvrste smjernice što se tiče njezinog sadržaja. Različite norme i radne kulture na radnim 

mjestima podrazumijevaju postojanje mnogih različitih politika u slučaju bolesti u ovom području. 

 

  

 

 

 



U nastavku dajemo nekoliko primjera situacija u kojima bi općenito bilo korisno donijeti pravila u 

slučaju kada postoji utvrđena politika:  

 

1. Hoće li dotični zaposlenik imati prilike sastati se s menadžerom ili voditeljem ljudskih resursa 

u ranoj fazi svoje bolesti? 

2. Kako izraziti suosjećanje za tešku situaciju djelatnika? 

3. Kada i kako informirati kolege?  

4. Da li je poželjno poticati zaposlenika da ostane u kontaktu s kolegama na radnom mjestu 

tijekom bilo kojeg bolovanja? Koje bi inicijative u takvim slučajevima trebalo poduzeti 

poduzeće? 

5. Da li poduzeće želi potvrdu s indikativnim trajanjem bolesti, i ako da, kada? 

6. Da li je poželjno imati pravila o davanju otkaznog roka zaposleniku sa smrtonosnom bolešću, 

i ako da, kada? 

7. Kakav je stav poduzeća prema reorganizaciji radnih mjesta, smanjenju radnih sati ili 

bolovanju s nepunim radnim vremenom, kako bi se omogućio rad od kuće ili prijenos posla 

unutar poduzeća?  

8. Da li je poželjno održati sastanak s oboljelim prije njegovog povratka na posao, kako bi obje 

strane mogle odlučiti o očekivanjima vezanim uz radne rezultate 

 

Uvijek je moguće da se pojave teške i stresne situacije kada kolega oboli od potencijalno smrtonosne 

bolesti poput raka. Nadamo se da će ovdje predstavljeni nacrt poslužiti kao "prva pomoć" za nekoga 

tko se iznenada suočio s problemima koji se odnose na oboljelog ili njegove kolege.  

 

Kræftens Bekæmpelse objavio je priručnik pod naslovom "Nar hr medarbejder Får kræft" ("Kada 

kolega boluje od raka"), detaljniji i opsežniji od ovog sažetka. Priručnik ima referentnu svrhu i 

namijenjen je za korištenje u različitim praktičnim situacijama kada kolega oboli od raka. Priručnik 

sadrži više informacija o različitim i dodatnim pitanjima, poput načina na koji se nositi sa situacijom 

kada se oboljeli ne može vratiti na posao ili kada se bolest pokaže smrtonosnom.  

 

Priručnik je namijenjen za upotrebu poduzećima koja žele izraditi kadrovsku politiku o smrtonosnim 

bolestima, odnosno politiku s posebnim uputama za situacije kada djelatnik oboli od potencijalno 

smrtonosnih bolesti poput raka.  

 

• Tekst: Jutta Ølgod, sociolog i Preben Engelbrekt, socijalna radnica.  

 

• Naslovnica: www.cancer.dk 
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Predgovor 
 
Kada kolega oboli od raka, situacija je koja se može javiti u bilo kojoj djelatnosti. Svake godine 

više od 11 000 [sic] radno sposobnih Danaca oboli od raka. Mnogi od njih danas su izliječeni, 

dok mnogi dugo vremena žive sa bolešću.  

 

Tijekom posljednjih nekoliko godina, Kræftens Bekæmpelse ("Borba protiv raka") bilježi 

povećan broj upita menadžera, kolega i oboljelih od raka suočenih s poteškoćama na poslu 

tijekom ili nakon bolesti. Ovi upiti pokazuju značajnu neizvjesnost po pitanju najboljeg načina 

rješavanja problema. 

 

Nekoliko tipičnih primjera da menadžeri i kolege premalo vode računa o situaciji oboljelog ili da, 

s druge strane, previše brinu o tome, tako da je oboljeli izoliran u radnoj i društvenoj sredini. 

Drugi problem mogu biti teškoće s kojima je suočen kolega pri poduzimanju potrebnih promjena 

na poslu tijekom bolesti ili nakon dugog izbivanja s posla ili kada nakon liječenja nije sposoban 

preuzeti onoliko posla kao uobičajeno, što znači da može izgubiti kontakt s tržištem rada.  

 

Imajući to na umu, Kræftens Bekæmpelse je uz financijsku podršku Ministarstva za socijalna 

pitanja proveo projekt Kræft og Arbejde ("Rak i posao"). Projekt je rezultirao praktičnim 

rješenjima za probleme postupanja s djelatnicima oboljelim od raka, uzimajući u obzir njihove 

individualne resurse i radne uvjete dotičnog poduzeća.  

 

Jedan od ciljeva bilo je osvješćivanje poslodavaca o problemu raka te posebnoj situaciji oboljelih 

pacijenata kako bi se smanjio rizik njihovog isključivanja s tržišta rada.  

 

Ovaj priručnik temelji se na našem iskustvu te je namijenjen menadžerima i ostalim osobama 

odgovornim za ljudske resurse u Danskoj. Nadamo se da će priručnik koristiti menadžerima, 

kolegama i oboljelim djelatnicima u malim i velikim poduzećima.  

  

Anne Nissen  

Načelnica Odjela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uvod  

 
Dijagnoza raka ne utječe samo na dotičnu osobu, već i na one s kojima ona dolazi u kontakt. Često su 

menadžeri i kolege pogođeni vijestima. Željeli bi pomoći i "učiniti pravu stvar", ali mnogi nisu 

sigurni što je to točno"prava stvar".  

 

U isto vrijeme, menadžeri moraju donijeti brze odluke o načinu na koji osobu razriješiti dijela posla 

dok je bolesna npr. To može biti teško uzimajući u obzir potrebe oboljelog te rješavanje hitnih 

praktičnih problema u trenutku u kojem postoje mnogi nepoznati činitelji.  

 

Ovaj priručnik namijenjen je menadžerima i drugim rukovoditeljima. Sadrži popratne informacije i 

praktične savjete o tome kako se nositi sa različitim problemima koji se javljaju kada djelatnici obole 

od raka ili drugih teških bolesti.  

 

Ne morate čitati cijelu knjigu  
Priručnik je zamišljen kao referentni tekst namijenjen osobama koje će se iznenadno suočiti sa 

specifičnim problemima prouzročenih teškom bolešću kolege. Međutim, čitatelji će biti bolje 

informirani ukoliko pročitaju cijeli tekst.  

 

 

Inspiracija za naš priručnik 
Prvenstveno su nas potaknuli upiti menadžera i pacijenata oboljelih od raka o problemima na radnom 

mjestu koji se javljaju pojavom bolesti, ali i istraživanje Kræftens Bekæmpelse provedeno među 

menadžerima ljudskih resursa u 50 velikih poduzeća. Neka od pitanja odnosila su se na uzroke 

problema na radnom mjestu koji su se javili nakon što je kolegi dijagnosticiran rak.  

 

Oba izvora navode iste probleme koji se obrađuju u poglavljima 1.-6. 

 

Sedam poglavlja 

 

Poglavlje 1. bavi se neposrednom situacijom nakon dijagnoze. Mnogi pacijenti biti će u stanju 

šoka od 6 do 8 tjedana. Svi koji su suočeni sa smrtonosnim bolestima, poput raka, reagirati će na 

svoj način, međutim, moguće je opisati njihove reakcije nakon što saznaju da su bolesni te koje 

su njihove potrebe u tom ranom razdoblju. Ovo poglavlje također sadrži  odjeljak s općim 

podacima o raku i njegovom liječenju.  

 

Poglavlje 2. se nadalje bavi razdobljem od početka liječenja. U ovom razdoblju mnogi oboljeli 

žele živjeti normalan život što je više moguće, neki žele raditi, dok to ostali neće biti u 

mogućnosti učiniti. Opisali smo što tvrtke mogu učiniti u oba slučaja.   

 

Poglavlje 3. pogotovo se bavi problemima koji se mogu pojaviti kada oboljeli mora nastaviti s 

radom koji je obavljao prije bolesti.  

 

U četvrtom poglavlju raspravlja se o mogućim oblicima financijske i praktične podrške za 

poduzeće ili oboljelog kolegu. Neki oblici podrške dostupni su tijekom liječenja, dok se drugi 

primjenjuju ukoliko se nakon završetka liječenja pokaže da djelatnik ima poteškoća u obavljanju 

svojih prijašnjih zadataka. 



Poglavlje 5. opisuje načine na koje kolega koji nije sposoban vratiti se na posao može napustiti 

posao te što učiniti u slučaju kada se rak pokaže kobnim.  

 

Poglavlje 6. bavi se kolegama oboljelog djelatnika. Oni su često pogođeni njegovom bolešću i 

ovo poglavlje sadrži prijedloge o tome što menadžer može učiniti kada reakcije kolega postanu 

izvor problema. Poglavlje sadrži i nekoliko stranica koje se mogu kopirati i dati kolegama 

oboljelog.  

 

Posljednje sedmo poglavlje, donosi načine na koje poduzeće može preduhitriti mnoge od 

problema koji mogu nastati u vezi s teškom bolešću zaposlenika uvođenjem kadrovske politike o   

ozbiljnim bolestima. Zatim se raspravlja o tri slučaja, odnosno daju se primjeri faza bolesti koji se 

mogu koristiti pri pripremi takve politike.  

 

Ostale napomene 
Knjiga uvijek spominje bolesnika u muškom rodu. No to ne podrazumijeva da od raka oboljevaju 

samo muški djelatnici, naime gotovo isti broj žena također obolijeva od raka. Iz lingvističkih 

razloga nespretno je pisati “on ili ona” svaki puta kada se u tekstu spominje djelatnik sa 

smrtonosnom bolešću.  

 

Za brzi pristup sadržaju knjige, posjetite www.cancer.dk/arbejde gdje je dostupna skraćena i 

cjelovita verzija.  

 

Oboljeli također mogu koristiti prijedloge iz knjige kao inspiraciju i praktičnu pomoć za 

rješavanje problema na radnom mjestu. Iako knjiga započinje raspravom o tome što se je moguće 

učiniti kada kolega oboli od raka, sadržaj će također biti primjeren u slučajevima drugih 

smrtonosnih bolesti.  

 

Det videre sygdomsforløb 

http://www.cancer.dk/arbejde

