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Predstaviti ključno vsebino projekta

Modernizacija ambulantnih modelov plačevanja v Sloveniji

(Modernisation of payment models for outpatient healthcare in 
Slovenia), ki ga financira EU v okviru

Podpornega programa strukturne reforme 2017-2020. 

Namen predstavitve
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Namen projekta je posodobiti procese, ki se jih ZZZS poslužuje, ko kreira (nov) 
model plačevanja specialističnih zunajbolnišničnih (ambulantnih) storitev

Okvir projekta
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EU (Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam Evropske komisije ali
GD za reformo) je za izvedbo predlaganih aktivnosti izbral podjetje NTT DATA.



Okvir projekta
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Splošni cilj projekta je prispevati k institucionalnim, upravnim in razvojnim
strukturnim reformam v Sloveniji.

Cilj finančne vzdržnosti?



Project management board 

predstavnik EU, ZZZS in NTT DATA

Steering Committee

EU, ZZZS, NTT DATA, Ministrstvo za zdravje

Okvir projekta
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Ključne obveznosti izbranega podjetja so bile:

 analiza obstoječega ambulantnega modela plačevanja,

 pregled mednarodnih dobrih praks na področju ambulantnih modelov plačevanja,

 predlogi za posodobljen ambulantni model plačevanja in načrt za izvajanje,

 simulacija izračuna cen za dve izbrani specialnosti,

 priporočila za P4P – kako vezati kakovost in varnost na obstoječa plačila

zdravstvenih storitev,

 izvedbeni načrt in smernice za pilotno izvajanje P4P oz alternativnega pristopa,



Ključna področja analize
 upravljanje s seznamom storitev,

 zbiranje stroškov – inputov za izračun cen,

 revizije zbiranja stroškov in izračuna cen,

 obstoječe spodbude in pogodbene obveznosti izvajalcev z namenom izboljšati

dostopnost in kakovost.

Analiza obstoječega stanja
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Analiza obstoječega stanja

8

STRUKTURA: 
- ni neodvisnosti v procesu izračuna cen;

PROCES:  
- ZZZS je usmerjen predvsem v točkovno proizvodnjo; 
- premalo razprav o kazalcih kakovosti; 
- prvi rezultati o spodbujanju izvajanja prvih obiskov so obetavni pri izboljšanju 

dostopnosti, vse druge dimenzije kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev je 
potrebni dodati z vključitvijo kazalnikov kakovosti in varnosti, predvsem 
PROMS.

REZULTAT: 
- Prevladujoči model plačevanja za ambulantne storitve ni osredotočen za 

paciente;
- Edino orodje za integracijo je napotnica;
- Potrebno kodirati napotne diagnoze, delovno in končno diagnozo kot

izhodišče za spremljanje posameznega bolnika.
- Z dodajanjem PROMS kot kazalnikov kakovosti in varnosti bi se lahko začelo

spodbujanje plačila za bolj kakovostno ambulantno zdravljenje.



Mednarodne prakse
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UPRAVLJANJE S SEZNAMOM STORITEV

Proces upravljanja seznama storitev, ob upoštevanju, da je seznam storitev del 
modelov plačevanja, bi moral biti v pristojnosti ZZZS (enako kot na Hrvaškem in v 
Estoniji). 

Postopek upravljanja (spremembe) naj bo standardiziran: standardizirana oblika 
spletne aplikacije, ki temelji na enotnih načelih, smernicah in pisnih navodilih o 
vsebini. Estonski primer je izpostavljen kot primer dobre prakse. 

Glavna dilema glede seznama storitev s cenami je, katera institucija naj ga 
odobri. 

- Ministrstvo za zdravje ali vlada, kot je to v Estoniji, 
- ali pa je bolj primerno, da se odločitev prepusti zdravstveni blagajni, kot je to 

primer na Hrvaškem (Upravni odbor). 



Mednarodne prakse
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ZBIRANJE PODATKOV O STROŠKIH, ANALIZAH STROŠKOV IN IZRAČUNA 
CEN

V vseh izbranih državah so podatki o stroških pridobljeni s strain izvajalcev.  

Tudi postopek zbiranja stroškov bi moral biti standardiziran pod okriljem ZZZS (kot
je to na Hrvaškem in v Estoniji). Estonski primer je dober primer standardizacije s 
smernicami in navodili za poročanje, standardiziranim obrazcem in podrobno
metodologijo oblikovanja cen.

V obeh državah so cene zdravstvenih storitev opredeljene neposredno v nacionalni
valuti in ne v točkah.



Mednarodne prakse
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UPRAVLJANJE PODATKOV IN IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PODATKOV 

Upravljanje podatkov s strani ZZZS bi bilo treba nadgraditi s standardizacijo 
postopka zbiranja stroškov.



Mednarodne prakse
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PLAČEVANJE NA PODLAGI STORITEV 

• Prevladujoči model plačevanja v izbranih državah je plačilo po storitvi (FFS –

Fee for Service).

• Pogodbe med kupcem in izvajalci veljajo 1 leto. 

• Plačilo za opravljanje storitev je omejeno. V Estoniji, v primeru, da je pogodbeni 

obseg presežen na nacionalni ravni, estonski zavod za zdravstveno zavarovanje 

(EHIF) plača ambulantne storitve z omejitvijo; se uvede znižanje stopnje 

povračila. 

• Omejitve FFS: prekomerna proizvodnja storitev, ki ni povezana z zdravstvenimi 

razlogi. 



Mednarodne prakse
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SPODBUDE V POVEZAVI S KAKOVOSTJO ZDRAVSTVENIH STORITEV

• V izbranih državah ni pozitivnih finančnih spodbud za izboljšanje kakovosti 

podatkov.

• Predlaga se, da bi bili podatki bolj javno dostopni, vsaj do izbranih kazalnikov 

kakovosti (estonski primer), ki bi morali biti dostopni izvajalcem in bolnikom, kar 

povečuje preglednost, kakovost in varnost.

• Novi modeli plačevanja (dermatologija, revmatologija), že vključujejo finančne 
spodbude za boljšo kakovost zdravljenja. 



Predlogi nadgradenj
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HITRE REŠITVE

 Uvedba poročanja napotitvene, delovne in končne diagnoze za prvi obisk.

 Uvedba poročanja diagnoze za kontrolni obisk.

 Triletni popravek števila standardiziranih timov na podlagi demografskih in

epidemioloških trendov: letno povečanje števila timov po dejavnostih je potrebno

izračunati tako, da se število pacientov, ki čakajo nad najdaljšo dopustno

čakalno dobo, deli z povprečnim številom opravljenih prvih obiskov na tim.



Predlogi nadgradenj
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PROCES UPRAVLJANJA SEZNAMA STORITEV

 Proces upravljanja seznama storitev bi moral biti v pristojnosti ZZZS. Postopek naj bo

standardiziran, izvede se enkrat na leto.

 Deležniki v standardiziranem procesu so ZZZS, MZ, ZZS in druga reprezentativna

zdravniška združenja, (ZDRZZS).

 Vsebinsko naj bi vse nove storitve potrdili pristojni Razširjeni strokovni kolegiji (RSK),

sekundarno tudi izvajalci na terciarni ravni.

 Končno odobritev seznama storitev je potrebno dodeliti ZZZS in ne vsem deležnikom v

okviru letnega partnerskega procesa pogajanj (niti MZ).

 ZZZS bi moral povečati zmogljivosti: število usposobljenih in izkušenih delavcev, ki delajo

na razvoju novih modelov plačevanja, ni zadostno.

Za izvajanje zgornjih priporočil so potrebne regulativne spremembe: spremembe letnega 

splošnega dogovora, sklepa o evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev, 

metodologija upravljanja seznama storitev.

Proces upravljanja seznama storitev bi moral biti formaliziran s strani MZ.



Predlogi nadgradenj
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ZBIRANJE IN ANALIZE PODATKOV O STROŠKIH, DOLOČITEV CEN IN REVIZIJA 
STROŠKOV:

 Za procese zbiranja podatkov o stroških, določanja stroškov in revizije stroškov bi moral

biti odgovoren ZZZS. Postopek naj bo standardiziran (enkrat na leto): standardizirana

oblika spletne aplikacije na podlagi enotnih standardiziranih pisnih navodil o vsebini

predlaganih sprememb (metodologija podrobnega zbiranja podatkov o stroških,

metodologija oblikovanja cen (na podlagi obračunavanja stroškov po dejavnosti; cene so

opredeljene v EUR in ne v relativnih enotah) in metodologijo revizije).

 Končno odobritev cen je potrebno dodeliti ZZZS in ne vsem deležnikom v okviru letnega

partnerskega procesa pogajanj (niti MZ).

Za izvajanje zgornjih priporočil so potrebne regulativne spremembe: spremembe letnega 

splošnega dogovora, sklepa o evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev, 

metodologija zbiranja podatkov o stroških, metodologija izračuna cen, metodologija revizije.

Postopek zbiranja podatkov o stroških, določanja stroškov in revizije stroškov bi moral biti 

formaliziran s strani MZ.



Predlogi nadgradenj
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POGODBENE OBVEZNOSTI IN SPODBUDE IZVAJALCEM:

• Za vse izvajalce bi morale veljati enake cene za enake storitve (brez razlik med 

sekundarnimi in terciarnimi izvajalci, težje in kompleksne storitve bi morale biti del 

enotnega seznama storitev za posamezno dejavnost).

• Plačil za opravljanje storitev se ne sme več omejevati. 

• Avtomatske kontrole v zvezi s poročanjem o izvajanju storitev je potrebno izvajati v čim 

večjem obsegu.

• Izbrani kazalniki, tudi o kakovosti in varnosti, bi morali biti javno dostopni.

• ZZZS naj Izvede dodatne finančne spodbude: medstopenjska obravnava pacienta z 

obsežnim sodelovanjem med primarnim nivojem (zdravnik splošne medicine) in 

sekundarnim nivojem (ambulantni specialist). 
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Hvala za povabilo!

Sedaj pa k razpravi.


