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»Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene politike«

mag. Marjan Ferjanc
Društvo ekonomistov v zdravstvu

»Zdravstvo v pričakovanju
nove zdravstvene politike«
Področje zdravstva ostaja eno osrednjih družbenih in političnih tem v naši slovenski družbi.
Nova slovenska vlada je razreševanje te problematike umestila med svoje prioritetne naloge,
zato tudi ni naključje, da smo ekonomisti v
zdravstvu naše jesensko srečanje naslovili kot
»Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene
politike«. V ta namen bomo na našem dvodnevnem srečanju izpostavili pomembne vzroke za
naraščajočo finančno stisko izvajalcev, nezadovoljstvo pacientov, a hkrati iskali tudi možnosti za njeno razreševanje. Dejstvo je namreč, da
izvajalci ob omejenih virih, ne samo finančnih,
ampak tudi kadrovskih, prostorskih, tehnoloških in informacijskih, omahujejo pred naraščajočimi potrebami po zdravstvenih storitvah.
Soočamo se z nesprejemljivo dolgimi čakalnimi
dobami, pri čemer nam nesistemska delovnopravna in plačna zakonodaja dodatno onemogočata enostavnejše in tehnično sprejemljive
rešitve na tem področju. Zato so pričakovanja
tako izvajalcev kot državljanov »od nove politike« zelo velika.
V okviru četrtkovega dela srečanja bomo najprej izpostavili neustrezno financiranje, ki je
zaradi zniževanja sredstev v preteklih letih pahnilo izvajalce v nezavidljiv položaj kronične nelikvidnosti in poslovnih izgub. Največji vzrok
je bil v povečanih stroških dela kot posledica
realizacija pravic iz kolektivnih pogodb, kar pa
ni imelo kritja v finančnih virih. Nerazumljiv je
odnos države, ki ne izpolnjuje svojih zakonskih
obveznosti, od izvajalcev pa pričakuje uspešno
izvajanje poslanstva in pozitivno poslovanje. Z

izvajanjem gasilske politike v obliki interventnega zakona se zdravstveni sistem ni stabiliziral,
ob tem, da z načinom realizacije pušča preveč
prostora za razmišljanja o krivičnem »nagrajevanju« bolj ali manj gospodarnih izvajalcev v
preteklosti.
V nadaljevanju se bomo ob projektu »Stroškovna analiza« soočili s problematiko oblikovanja
realnih cen zdravstvenih storitev. Obračunski
sistem SPP danes ne spodbuja izdelave pravih
kalkulacij in se izgublja v povprečjih. Vendarle zdravstvo potrebuje prave cene storitev, tako
zase kot v odnosu do tujine. Zbiranje podatkov
za izvedbo projekta stroškovne analize je pokazal na velike razlike med informacijskimi sistemi različnih izvajalcev, na njihove nekompatibilnosti ter vsebinske in operativne neenotnosti
v zgradbi strukture posameznih cen. Različni
organizacijski pristopi sprožajo dodatne težave
pri oblikovanju primerljivih in realnih cen med
različnimi izvajalci enakih zdravstvenih storitev.
Stroškovna analiza naj bi v končni fazi prispevala k pravičnejšemu obračunskemu sistemu ob
prenovi obstoječega sistema SPP. Seveda pa se
hkrati postavlja vprašanje, ali bodo za uvedbo
izboljšanega obračunskega sistema zagotovljena
dodatna finančna sredstva.
Ob Posebnem vladnem projektu za skrajšanje
čakalnih dob (PVP) smo v preteklem letu znova
trčili ob problematiko oblikovanja standardov
in normativov v slovenskem zdravstvu. Projekt
je pokazal tako na veliko neenotnost medicinske
stroke pri določanju normativov kot na nemoč
ostalih institucij v zdravstvu (MZ, NIJZ, ZZZS),
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da bi normative sprejeli in z njimi nadgradili obstoječi sistem. V specialistično ambulantni dejavnosti bi jih bilo treba prilagoditi standardom,
ki jih v obstoječem sistemu uporablja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za
plačevanje storitev. Nižji normativi, kot sta jih
dogovorila Ministrstvo za zdravje (MZ) in sindikat Fides, namreč nimajo finančnega pokritja
v splošnem dogovoru. Uporabni so le za pilotni projekt, ki sam po sebi nima prihodnosti, če
se sistemsko ne vključi v veljaven obračunski
sistem zdravstvenih storitev. Ob tem se je tudi
izkazalo, da predstavljajo normativi dvorezen
meč, če jih uporabljamo hkrati za namene povečevanje kakovosti zdravstvenih storitev, skrajševanje čakalnih vrst in nagrajevanje učinkovitosti posameznikov. Spodbude za nagrajevanje
izvajalcev s krajšanjem normativnega časa, kot
ga opredeljuje sam normativ, lahko pomeni zniževanje kakovosti obravnave, pa čeprav morda
le v komunikaciji in spoštovanju pacienta kot
sogovornika.
Vsekakor pa ostaja nagrajevanje zdravnikov in
vsega ostalega osebja velik izziv za prihodnost.
V tem iščemo učinkovit sistem, ki bi v večji
meri izkoristil razpoložljive kapacitete in kader,
ne da bi kvaliteta zdravstvene obravnave upadla. Ta se lahko le povečuje – ne samo s krajšanjem čakalnih vrst, ampak tudi z razvojem
stroke, znanjem in predanostjo pri delu. Zato je
nagrajevanje za dobro delo toliko bolj pomembno. Obstoječi načini nagrajevanja so nestimulativni, ker jih omejujeta kolektivna pogodba in
delovnopravna zakonodaja. Zahteva mnogo
administrativnega dela in informacijski sistemi
izvajalcev večinoma temu niso prilagojeni. Prav
zato je želja po enostavnem sistemu nagrajevanja toliko večja, in morda nam prav to srečanje
ekonomistov odstre novo vizijo in strategijo na
tem področju. Prisluhnili bomo strokovnjaku,
ki se s tem ukvarja.

»Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene politike«

ti. Kaj in kako, bomo skušali izvedeti od predavateljev na srečanju.
Ostaja pa še odprto vprašanje, kaj lahko pričakujemo od nove zdravstvene politike mi, izvajalci, kot bolnišnica, kot zdravstveni dom ali katerakoli institucija, ki ima v svojem poslanstvu
nalogo in skrb za zdravje bolj ali manj zdravih
državljanov. Kaj lahko od zastavljene zdravstvene politike pričakujejo starejši in najmlajši, katerim naj način življenja pomeni naložbo, ki bo
dolgoročno tudi razbremenjevala zdravstveni
sistem.
Ne pričakujemo, da nam bo kdo lahkotno obljubljal boljše financiranje zdravstvenih programov, čeprav je to nujno, pričakujemo pa resen
razmislek vseh deležnikov na državni-upravljalni ravni o delovanju zdravstvenega sistema
v prihodnje, z vsemi značilnostmi dolgožive
družbe in razvojnimi dosežki medicinske znanosti. Pričakujemo odprt dialog, ki bo uskladil
pričakovanja in možnosti na način, kjer bodo
obljube državljanom o pravicah in dostopnost
do zdravstvenih storitev v realnem razmerju s
sredstvi, ki jih je država pripravljena na kakršenkoli način zagotoviti v ta namen.
In nenazadnje, tukaj v sistemu smo mi, izvajalci
kot posamezniki, ki neposredno ali posredno
v stiku s pacientom krojimo usodo delovanja
zdravstvenega sistema in mu dajemo humano
vsebino. V določenih trenutkih je celo najpomembnejša, ker so zaupanje, spoštovanje in
odgovornost do dela temeljni vzvodi za dobro
delovanje naših institucij. Če se moramo v ta
namen spremeniti tudi mi kot posamezniki ali
pa le razumeti svojo vlogo, bomo ta del sprejeli
na svoja ramena. Tudi pri takšnem razmišljanju
nam bodo pomagali predavatelji, le prisluhniti
jim moramo, čeprav bodo v obeh dnevih srečanja nastopili v zadnjem delu programa. Zato, da
ne pozabimo: zdravstvo smo ljudje.

Del te vizije lahko pričakujemo od politike, ki jo
načrtuje Ministrstvo za zdravje, drugi del dodaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
tretji del pa Vlada Republike Slovenije. Če nas
pri tem ovira zakonodaja, jo je nujno spremeni-
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Poti in stranpoti financiranja zdravstva v zadnjih štirih letih

mag. Nevenka Romih
Splošna bolnišnica Izola

Poti in stranpoti financiranja zdravstva
v zadnjih štirih letih
Povzetek

Abstract

Društvo ekonomistov v zdravstvu je v preteklosti že organiziralo srečanje ekonomistov v zdravstvu z naslovno temo »Ozrimo se nazaj, gremo
naprej!«. Naslov mojega prispevka ima prav tak
namen, pogledati na financiranje zdravstva v
preteklih letih s ciljem, da morebitne stranpoti v
naslednjem obdobju popravimo. Zaradi trenutnega finančnega stanja v javnih zavodih je pomembno, da je ukrepanje takojšnje, vendar kljub
temu zelo premišljeno. To, da v zdravstvu primanjkuje denarja za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev, je predvsem posledica dejstva,
da so bile javnim zavodom dodeljene nove obveznosti, predvsem na področju stroškov dela. Javne
zavode skrbi vsakodnevno preživetje, redki si še
upajo smelo zreti v prihodnost z razvojem stroke,
vpeljevanjem novih metod zdravljenja, prenovo
iztrošenih prostorov, nakupom novih sodobnih
diagnostičnih aparatov, informatizacijo poslovanja za boljše upravljanje javnega zavoda …

The Association of Economists in Health Care has
already organized an autumn meeting dedicated
to the »Let's look back, let's move forward« theme.
The title of my paper has the intention to look
at the financing of health care in the past years,
with the aim of correcting the possible misleading
paths in financing. Due to the current financial
situation in the public health institutions, it is important that the action is immediate, but also a
result of a deep analysis. New obligations in the
field of labour costs have been assigned to public
health institutions, in recent years, which results
in the shortage of funds for suppliers. Public health institution's main concern is the day-to-day
survival. Only a few of them can introduce new
methods of treatment, renovate, purchase new,
modern diagnostic machines, implement new information systems for better management decisions etc.

21. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Moravske Toplice 18. in 19. oktober 2018

9

mag. Nevenka Romih

Poti in stranpoti financiranja zdravstva v zadnjih štirih letih

1. UVOD
Pregled poti in stranpoti financiranja zdravstva
v zadnjih štirih letih bomo pričeli pred letom
2014, da spoznamo razmere, v katerih se je leto
2014 začelo. Če preberemo glavne ugotovitve
Urada RS za makroekonomske analize in razvoj
(UMAR) za leto 2013 (Ekonomsko ogledalo,
2013, str. 3), lahko ugotovimo, da je bila kriza v
letu 2013 še vedno v polnem razmahu, saj so se
slabe gospodarske razmere na evrskem območju nadaljevale, prav tako so se pojavljala tveganja za nadaljnje poglabljanje dolžniške krize.
Tudi v Sloveniji so kazalniki nakazovali na slabšanje gospodarskih razmer. Vse to je vplivalo
na zaposlenost, saj se je število delovno aktivnih
zmanjševalo, stopnja registrirane brezposelnosti
pa rastla.

Že v letih pred 2014 so bili sprejeti določeni ukrepi za izravnano poslovanje Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na
primer v letu 2012 (Poslovno poročilo ZZZS
2012, str. 72–74) znižanje izdatkov za zdravila,
znižanje cen vseh zdravstvenih storitev od 1. 5.
2012 za 3 %, sprejem in uveljavitev ZJUF in v
letu 2013 (Poslovno poročilo ZZZS, 2013 str.
73–76) znižanje vkalkulirane amortizacije za
20 %, znižanje priznanega števila administrativno-tehničnega kadra, zamik avansov v leto
2014, znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 %
s 1. 1. 2013 in drugi.
Vse navedeno je vplivalo na rezultate poslovanja javnih zdravstvenih zavodov (JZZ), ki so
prikazani v Tabeli 1 in Tabeli 2.

Tabela 1: Poslovni rezultati JZZ v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 (v evrih)

Tabela 2: Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2013 (v evrih)

Vir: Podatki in kazalci poslovanja JZZ v Slovenije za leto 2014, str. 30
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Leto 2013 se je zaključilo s skupnim presežkom
odhodka nad prihodki v JZZ v višini 36 mio
EUR in zapadlimi obveznostmi v višini 86,3
mio EUR. V bolnišnicah je stanje zapadlega
dolga predstavljalo 6,8 % letnih prihodkov.
Leto 2014 se je pričelo s pogostimi menjavami
na položaju ministra za zdravje. V začetku leta
je bil minister v funkciji ministra za zdravje,
nato je bila imenovana nova ministrica, ki je
bila v tej funkciji 50 dni, po njenem odstopu je
predsednica vlade izvajala funkcijo ministrice za
zdravje. Po volitvah je bila na to mesto imenovana ministrica, ki je funkcijo pričela opravljati dne 18. 9. 2014. Na financiranje v zdravstvu
je vplivala tudi zaveza, zapisana v koalicijskem
sporazumu za mandatno obdobje 2014–2018.
2. KOALICIJSKI SPORAZUM
O SODELOVANJU V VLADI REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA MANDATNO OBDOBJE
2014–2018
Septembra 2014 je bila imenovana 12. Vlada
Republike Slovenije. Vladna koalicija je sprejela
koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014–
2018. V njem so napisani ključni ukrepi (povzeto po koalicijskem sporazumu str. 49–51):
Ukrepi na področju zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja:
1. Zagotovitev finančne vzdržnosti obveznega
zdravstvenega zavarovanja ob solidarnejši
prispevni obremenitvi zavarovancev in čim
večji ohranitvi obstoječih pravic.
2. Ukinitev prostovoljnega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in njegova
nadomestitev z dajatvijo.
3. Ureditev pravic in obveznosti iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja na ravni zakona.
4. Skupna javna naročila.
Ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti:
1. Razmejitev javnega in zasebnega
2. Določitev meril
3. Podeljevanje koncesij
4. Negovalni oddelki in paliativna oskrba
5. Vodenje javnih zdravstvenih zavodov
6. Pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije
7. Korupcija

Poti in stranpoti financiranja zdravstva v zadnjih štirih letih

3. KRATEK PREGLED SPREJETIH
SPREMEMB V FINANCIRANJU
OD 2014 DO 2018
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (dalje ZZVZZ) iz leta 1992
je oblikoval pravno podlago zdajšnjega sistema
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta je dopolnjen z doplačili/neposredno porabo iz žepa
in s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
znanim kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. ZZVZZ v 63. členu določa, da (ZZVZZ):
»Zavod, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, se za vsako
leto dogovorijo o programu storitev obveznega
zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in določijo
obseg sredstev. Na tej osnovi določijo izhodišča
za izvajanje programov in za oblikovanje cen
programov oziroma storitev ter druge podlage
za sklepanje pogodb z zdravstvenimi zavodi,
drugimi zavodi in organizacijami, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost ter zasebnimi zdravstvenimi delavci.
Če izhodišča iz prejšnjega odstavka niso sprejeta do konca decembra za naslednje leto, odloči
o njih najpozneje v enem mesecu arbitraža, ki
jo sestavlja enako število predstavnikov Zavoda,
predstavnikov pristojnih zbornic in združenj
zdravstvenih zavodov ter predstavnikov ministrstva, pristojnega za zdravstvo. Če v okviru
arbitraže ni mogoče doseči sporazuma, odloči o
spornih vprašanjih Vlada Republike Slovenije.«
Zato bom najprej opisala spremembe v financiranju v obdobju 2014 do 2018, ki jih lahko
vidimo preko splošnih dogovorov (dalje SD) za
posamezno pogodbeno leto in aneksov, ki SD
dopolnjujejo. Pred opisom SD bom nakazala
tudi gospodarske trende, v katerih so bili posamezni SD in aneksi sprejeti.
3.1 SD za pogodbeno leto 2014,
Aneks št. 1 in Aneks št. 2
SD 2014 se je sprejemal v gospodarskih razmerah, v katerih se je nakazovalo izboljšanje
gospodarskih napovedi za evrsko območje. V
Sloveniji so se kazali znaki gospodarske rasti,
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razmere na trgu dela pa so bile še vedno zaostrene. (Ekonomsko ogledalo 2014, str. 3)
Pogajanja za SD za pogodbeno leto 2014 so se
začela v začetku meseca septembra 2013, o spornih vprašanjih je odločala Vlada RS. SD 2014 je
ohranjal financiranje večine programov zdravstvenih storitev na enaki ravni kot leta 2013.
Ob SD 2014 sta bila v letu 2014 sprejeta še
Aneks št. 1 in Aneks št. 2 (datum objave 20. 2.
2015). Ključni pridobitvi Aneksa št. 1 sta bili
okrepljene ambulante za izvajanje nujne medicinske pomoči in boljše vrednotenje prospektivnih programov.
Aneks št. 2 je bil sprejet po zaključku poslovnega leta in je imel učinek za nazaj, kar za javni
sektor ni neobičajno. Glavne pridobitve Aneksa
št. 2 so dodatne širitve ambulantnih programov
in programa MR, plačilo določenih prospektivnih programov do 10 % preseganja, povečanje
števila uteži v akutni bolnišnični obravnavi, plačilo splava in medikamentoznega splava, nova
metodologija plačila zdravljenja možganske
kapi, nova kalkulacija za dejavnost psihiatrije
in infektologije, nova klasifikacija in cena za
patronažno zdravstveno nego, plačilo preseganja plana prvih pregledov do 10 %, novosti na
področju zaračunavanja ločeno zaračunljivega
materiala idr.
V letu 2014 je potekala tudi širitev referenčnih
ambulant. Na novo jih je začelo delovati 84. V
letu 2014 so bile uvedene tudi določene novosti
na področju zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo.
3.2 SD za pogodbeno leto 2015 in Aneks št. 1
SD za leto 2015 se je sprejemal ob napovedih
gospodarske rasti tako v evrskem območju kot
tudi v Sloveniji. Napovedana je bila tudi rast zaposlovanja. (Ekonomsko ogledalo, 2015, str. 3)
SD za pogodbeno leto 2015 je bil sprejet konec
junija 2015. Delno so bile odpravljene posledice
nekaterih varčevalnih ukrepov, saj so se povišale
cene zdravstvenih storitev, sredstva za patološke
in citološke preiskave ter sredstva za amortizacijo. Širitve so bile na področjih referenčnih ambulant, programa SVIT, cepiv, programa ZORA,
razvojnih ambulant, okrepljenih ambulant …
Decembra 2015 je bil sprejet Aneks št. 1 k SD
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za pogodbeno leto 2015, ki je omogočil dodatno financiranje za plačilo slikovne diagnostike
za odkrivanje in zdravljenje rakave bolezni po
doseženi realizaciji, dodatna sredstva za delovanje urgentnih centrov – za triažo in opazovanje,
širitev programa fizioterapije, programa DORA,
okrepljenih ambulant in presejanje diabetične
retinopatije ter na plačilo 20-odstotnega preseganja prvih pregledov.
3.3 SD za pogodbeno leto 2016 in Aneks št. 1
Tako kot v letu 2015 so bila gospodarska gibanja
ugodna (Ekonomsko ogledalo, 2016, str. 3), saj
se je gospodarska rast v evrskem območju nadaljevala, tej rasti pa je sledila tudi Slovenija. Delež
brezposelnih je padel, kar pomeni, da so se tudi
kazalniki zaposlenosti izboljšali.
V maju 2016 je bil sprejet SD 2016. Vpeljano
je bilo izvajanje enkratnega dodatnega programa (EDP) kot posebnega vladnega projekta za
skrajševanje čakalnih vrst. Za ta namen je bilo
rezerviranih dodatnih 7,9 mio EUR sredstev.
Aneks št. 1 k SD 2016 je določil boljše vrednotenje nekaterih programov, katerega manjši del je
bil izplačan za leto 2016, večji del pa v letu 2017.
3.4 SD za pogodbeno leto 2017 in Aneks št. 1
Gospodarske razmere in napovedi so bile tudi v
letu 2017 ugodne, saj sta se napovedovali stabilna gospodarska rast in povečevanje zaposlovanja. (Ekonomsko ogledalo, 2017, str. 3)
V SD za pogodbeno leto 2017 je obseg večine
programov zdravstvenih storitev ostal enak kot
v predhodnem letu, razen programov na primarni ravni, programov z dolgimi čakalnimi
dobami in programov v socialnovarstvenih zavodih, ki so obsegali 4 mio EUR za ZZZS. Širitve so bile predvidene za zdravstveno-vzgojne
centre in bolnišnice. Cene zdravstvenih storitev
so bile revalorizirane.
EDP iz leta 2016, ki se nanaša na operacije kile,
ortopedske operacije rame, endoproteze kolena,
operacije na ožilju – arterije in vene ter operacije hrbtenice, je v letu 2017 postal del rednega programa. Taka določba se mi zdi nerealna,
ker so JZZ in ostali izvajalci to v letu 2016 delali
izven rednega delovnega časa, to isto količino
storitev pa naj bi sedaj realizirali v rednem delovnem času. Dodatno je bil tudi v letu 2017
uveden program EDP, ki se je nanašal tako na
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ambulantno specialistične storitve kot tudi na
prospektivne programe. Finančni učinek vseh
predlogov SD 2017 je znašal 36 mio EUR.
V Aneksu št. 1 k SD za pogodbeno leto 2017 se
je določilo povečanje zdravstvenih programov
na primarni, sekundarni in terciarni ravni, pri
čemer je finančni učinek predlogov za leto 2017
znašal 1,5 mio EUR in 10,8 mio EUR za leto
2018. Med predlogi so bile vključene širitve za
pedopsihiatrični oddelek, program pedopsihiatrija, splošne ambulante ter plačilo drugih zdravil v fizikalni in rehabilitacijski medicini. Vključeni so bili tudi dispečerska služba, nov model
financiranja urgentnih centrov in referenčne
ambulante.
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3.5 SD dogovor za pogodbeno leto 2018
in Aneks št. 1
UMAR je v Ekonomskem ogledalu za januar
2018 (str. 3) zapisal, da se tudi v letu 2018 nadaljuje gospodarska rast, ki je višja od pričakovane tako v evrskem območju kot tudi v Sloveniji.
Rast zaposlovanja je prav tako prehitevala napovedi in tako sledila gospodarski rasti.
V januarju 2018 je bil sprejet SD za pogodbeno leto 2018, ki je predvidel širitve na področju
primarne, sekundarne in terciarne ravni. Najpomembnejši ukrep je bilo povišanje cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni (izvzeta
programa MR in CT). Skupaj so bila dodatna
sredstva ovrednotena na 121 mio EUR.

Tabela 3: Okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa (v evrih)

Vir: SD za posamezno leto 25. člen
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Aneks št. 1 k SD 2018 je vključeval širitve za leto
2018 v višini skoraj 12,5 mio EUR. V trenutku
pisanja prispevka so v fazi pogajanja za Aneks
št. 2, ki naj bi omogočal dodatne širitve programa v višini 35 mio EUR.
V SD je v 25. členu vedno navedena okvirna
vrednost celotnega dogovorjenega programa v
tekočih cenah, kar je prikazano v Tabeli 3. To
vsekakor ni primerljivo z dejanskimi podatki o
plačanem realiziranem programu. Je pa podatek zanimiv, saj vključuje vse, ki so financirani
s strani ZZZS in dopolnilnih zavarovanj. Takega prikaza pa nisem našla v poslovnih poročilih ZZZS ali kje drugje. V poslovnem poročilu ZZZS za leto 2017 je navedeno, da je delež
zasebnikov s koncesijo v finančnih sredstvih za
zdravstvene storitve 302 mio EUR ali 14,88 %
(Poslovno poročilo ZZZS 2017, str. 30). V letu
2014 je bil znesek 248,7 mio EUR oziroma 13,90
% (Poslovno poročilo ZZZS 2014, str. 35). Tabela 3 nam prikazuje planirane številke, ki so
bile navedene v vsakoletnem SD. Indeks primerja leto 2014 in leto 2018. Planirana sredstva
za vse programe so se povečala za 20 %. Nad to
stopnjo rasti so ZD, in sicer predvsem program
nujne medicinske pomoči, bolnišnice – sekundarna raven, lekarne, posebni socialni zavodi,
zasebniki – specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost. Ob tem naj navedem podatek,
da je število pogodb s koncesionarji iz leta v leto
nižje. (glej Tabelo 3)
4. DRUGI SISTEMSKI UKREPI, KI SO
VPLIVALI NA FINANCIRANJE JZZ
V OBDOBJU OD 2014–2018
Na poslovanje javnih zdravstvenih zavodov v
obdobju od 2014 do 2018 so vplivali tudi drugi
sistemski ukrepi (povzeto po Podatki in kazalci
poslovanja JZZ 2014, str. 3, 2015 str. 3 in 2016
str. 3): Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki
je omejeval zaposlovanje, dogovor o dodatnih
ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju, Zakon o izvrševanju
proračuna RS 2014 in 2015, Zakon o izvrševanju proračuna RS 2016 in 2017, Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje
četrtine nesorazmerij, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016
in drugih ukrepi v javnem sektorju, Dogovor
14
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o ukrepih na področju stroškov dela in drugih
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 idr.
4.1 Vpliv sprejete zakonodaje na stroške dela v
JZZ v obdobju 2014 do 2018
a. Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike
Sprejeta sta bila dva aneksa. Prvi aneks omogoča
izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov, drugi aneks k posebnemu tarifnemu delu
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike pa opredeljuje:
• spremenjeni način določanja in vrednotenja
delovnih mest mladih zdravnikov specializantov,
• spremenjeni način določanja in vrednotenja
delovnih mest zdravnikov specialistov in
• spremenjeno vrednotenje delovnega mesta
zobozdravnik/zdravnik brez specializacije z
licenco in novi delovni mesti: višji zdravnik
specialist ter višji zobozdravnik/zdravnik
brez specializacije z licenco.
Vpeljan je bil enoletni Posebni vladni projekt za
skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Nagrajevanje celotnih timov je bilo trimesečno. Ocenjena
vrednost vladnega projekta je bila 36 mio EUR
letno.
b. Dogovor o ukrepih na področju stroškov
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 88/16)
Na podlagi tega Dogovora sta se vladna in sindikalna stran dogovorili za ustrezne razvrstitve
v plačne razrede glede vrednotenja delovnih
mest do vključno 26. plačnega razreda. Na podlagi tega so bili dne 29. 8. 2017 v Uradnem listu
RS, št. 46/17 objavljeni aneksi h kolektivnim
pogodbam in uredbi, s katerimi so bile odpravljene anomalije pri vrednotenju delovnih mest
in nazivov.
c. Poleg navedenega je na povečanje stroškov
dela vplivala tudi sprostitev napredovanja in
zaposlovanja, ki sta bila po ZUJF omejena oziroma nedovoljena.
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Tabela 4: Gibanje stroškov dela v obdobju od 2014 do 2018 v primerjavi s celotnimi odhodki in celotnimi prihodki
(v mio evrih)

Vir: ZDRZZ; Podatki in kazalci poslovanja JZZ za leto 2017, 2015 in Novis

5. ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH
ZA ZAGOTOVITEV FINANČNE
STABILNOSTI JAVNIH ZDRAVSTVENIH
ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE
REPUBLIKA SLOVENIJA (ZIUFSZZ)
Zaradi zaostrovanja poslovanja v JZZ in omejitve proračuna ZZZS je bil v letu 2017 sprejet
Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev
finančne stabilnosti v JZZ. Kumulativne izgube
bolnišnic so na dan 31. 12. 2016 znašale že 170,3
mio EUR. Povečanje kumulativnih primanjkljajev je botrovalo tudi stanju zapadlih obveznosti,
ki so v bolnišnicah znašale že 115,6 mio EUR,
do 30. 6. 2017 pa so se povečale že na 146,2 mio
EUR. Položaj je zahteval takojšnje ukrepanje.
Sistem financiranja JZZ ne omogoča pokritja
vseh zakonsko sprejetih obveznosti, saj so bili
prilivi v zdravstveno blagajno nižji, kot so se

povečale obveznosti. Vlada RS kot ustanovitelj
je zagotovila 15 bolnišnicam sredstva iz proračuna za leto 2017. Konec leta je 15 bolnišnic izkazovalo kumulativni primanjkljaj v višini 170
mio EUR. Zakon je določil enkratne ukrepe
za finančno sanacijo poslovanja JZZ in uvedbo sanacije v 15 JZZ. Skupna vrednost ukrepov
v okviru Zakona znaša skoraj 142,7 mio EUR
(povzeto po: Jevševar, 2017, str. 2–3, Podatki in
kazalniki poslovanja JZZ Slovenije za leto 2017,
str. 3).
Zakon je pozitivno vplival na zmanjšanje zapadlih obveznosti do dobaviteljev, kar je prikazano
v Tabeli 5.
Vpliv vseh navedenih SD, aneksov in zakonov
na poslovanje JZZ je prikazano v Tabeli 6.
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Tabela 5: Stanje zapadlih obveznosti v bolnišnicah (v evrih)

Vir: Podatki in kazalci poslovanja JZZ Slovenije za leto 2014 (str. 17), za leto 2016 (str. 30) in *lasten izračun

Tabela 6: Poslovni rezultati JZZ v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 (v evrih)

Vir: Poročilo o poslovanju JZZ in JAZMP v letu 2015 (str. 4) in 2017 (str. 7)

6. KJE SMO DANES?
Rezultati poslovanja JZZ v obdobju I-VI 2018
so bili boljši kot v enakem obdobju leta 2017.
Prihodki JZZ so se povišali za 8,8 %, kar je v
večji meri posledica povišanja cen zdravstvenih
storitev. Porast odhodkov v tem obdobju je nižja
od rasti prihodkov, saj je znašala 7,6 %. V prvem
polletju 2018 je kar 45 JZZ izkazovalo primanjkljaj, kar nakazuje da ima 50 % JZZ še vedno
velike težave pri poslovanju. Tudi stanje zapadlih obveznosti JZZ se je v primerjavi s stanjem
31. 12. 2017 povišalo za 12 mio EUR (povzeto
po Jevševar in De Gleria, Rezultati poslovanja
JZZ v obdobju od I-V 2018, Novis 9, 2018, str.
7–13).
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V ceno zdravstvenih storitev še niso v celoti
vgradili vse zakonsko povečane obveznosti iz
naslova plač, regresa in povišanja premij za pokojninsko zavarovanje JU. Prav tako še niso dorekli nekaterih ključnih vidikov zdravstvenega
sistema v Sloveniji, kot so npr. mreža izvajalcev,
organizacije in financiranje nujne medicinske
pomoči, financiranje dolgotrajne oskrbe ipd.
Vse to bo vplivalo na financiranje in posledično
uspešnost JZZ v bodočih letih.
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Abstract

V Sloveniji je od leta 2004 uveljavljeno obračunavanje akutne bolnišnične obravnave s sistemom skupin primerljivih primerov. Ob uvedbi so
bile privzete tuje cene oziroma uteži teh skupin,
ki kljub drugačnim načrtom doslej še niso bile
preračunane na podlagi dejanskih slovenskih podatkov. To predstavlja pomanjkljivost sedanjega
obračunskega modela, hkrati pa strokovno in
časovno zahteven izziv, s katerim se je v okviru
nacionalne stroškovne analize po dogovoru partnerjev splošnega dogovora soočila delovna skupina predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije in Nacionalnega
inštituta za javno zdravje. Delovna skupina je
opredelila metodologijo in skupaj s predstavniki
izbranih bolnišnic pripravila podatke, ki bodo temelj za preračun uteži. Ta del projekta se je začel
oktobra 2018.

National Health Analysis
for acute hospital care in Slovenia

Ključne besede
obvezno zdravstveno zavarovanje, obračun zdravstvenih storitev, skupine primerljivih primerov,
stroškovna analiza.

Since 2004, the reimbursement of acute hospital
treatment in Slovenia is based on the diagnosis
related groups (DRG). At the time of implementation, foreign prices or cost weights of these groups were used. Prices or cost weights have not yet
been calculated on the basis of Slovenian hospitals' data. This is a deficiency of the current reimbursement model, but on the other hand, it represents professional and time-consuming challenge
for the representatives of the Ministry of Health,
the Health Insurance Institute of Slovenia, the
Association of Health Care Providers of Slovenia
and the National Institute of Public Health in the
framework of the project National Cost Analysis,
agreed by the partners of the General Arrangement. The project's working group has defined the
methodology and, together with the representatives of selected hospitals, collected and prepared
data, which will be the basis for calculating cost
weights. This part of the project started in October
2018.
Key words
compulsory health insurance, health services accounting, diagnosis related groups – DRG, costs
analysis.

21. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Moravske Toplice 18. in 19. oktober 2018

19

Anka Bolka

1. ZGODOVINA IN TRENUTNO STANJE
Sistem skupin primerljivih primerov (SPP) je
sistem klasifikacije akutnih bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnici, v eno od skupin, ki pri obravnavi trošijo podobne vire in imajo podobne
klinične značilnosti. Uvrstitev v eno od SPP je
posledica kombinacije diagnoz, izvedenih postopkov in osebnih podatkov bolnika. Posamezna SPP ima enotno ceno obravnave za vse bolnike, ki so uvrščeni vanjo.
Prednost tega modela v primerjavi z drugimi
modeli financiranja je predvsem njegova preglednost, prilagojenost vsebini dela in usmerjenosti k izidom. Poleg tega izvajalcev ne stimulira
k prekomernemu izvajanju (samo nekaterih)
storitev ter jih usmerja k stroškovno-učinkoviti
obravnavi.
Sistem SPP oziroma angleško Diagnosis-related
group (DRG) je razvila skupina strokovnjakov z
univerze Yale v ZDA (Hospital Administration
on Yale University) in je bil prvič uveden v programu Medicare v Združenih državah Amerike
leta 1983 z namenom nadomestiti tedanji »fee-for-service« sistem plačevanja bolnišničnih
obravnav, ki se je izkazal kot neučinkovit in zelo
drag. Odtlej so tak sistem s prilagoditvijo svojim
nacionalnim okoljem prevzele tudi druge države in ga danes uporablja večina držav Evrope
in sveta, med njimi Danska, Estonija, Latvija,
Finska, Norveška, Islandija, Švedska, Francija,
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Madžarska, Avstrija, Nizozemska, Kanada in Japonska. V Sloveniji smo sistem SPP kot sistem
financiranja akutne bolnišnične obravnave uvedli v letu 2003.
Pomemben element sistema SPP so vsekakor
tudi cene SPP oziroma njihova relativna vrednost, ki se izraža v utežeh. Izračun uteži je izjemno zahteven postopek, ki poleg zadostnih virov (predvsem kadrovskih in časovnih) zahteva
zanesljive elementarne podatke in dober model
oziroma algoritem za izračun. Ob uvedbi slovenskega sistema SPP je bilo zato ocenjeno, da
je primernejši prevzem uteži neke druge države,
ki je že določila standardne cene svojih SPP, kot
izračun lastnih (nacionalnih) uteži, saj za to ni
bilo na razpolago ustreznih podatkov. Predvideno je bilo, da se v naslednji fazi postopno določijo lastne standardne cene – najprej za 30 do 40
najpogostejših oz. najdražjih SPP, kasneje še za
vse ostale. Ker je Slovenija uvedla avstralski model SPP, je prevzela tudi avstralske uteži, opredeljene na podlagi avstralske stroškovne študije na
podlagi podatkov iz let 2001 in 2002.
Te uteži se z nekaterimi manjšimi korekcijami
uporabljajo še danes, saj nobeden od dveh poskusov stroškovnih analiz v preteklih letih ni
pripeljal do zaključka oziroma do uveljavitve.
Seznam SPP z utežmi je vključen v vsakoletni
splošni dogovor [1] (Slika 1).

Slika 1: Seznam SPP z utežmi, del Splošnega dogovora za leto 2018
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Neažurne vrednosti uteži niso edina pomanjkljivost slovenskega sistema SPP. Druga, tudi
pereča in zelo aktualna je uporaba zastarelih in
neusklajenih šifrantov diagnoz, posegov in skupin SPP. Leta 2013 so začeli izvajalci evidentirati diagnoze in posege v skladu s slovenskim
prevodom avstralske modifikacije mednarodne
klasifikacije bolezni (MKB – 10 AM, verzija 6).
Kljub temu pa se za obračun SPP še vedno uporablja klasifikacija SPP (AR – DRG 4.2). Avstralska nova verzija AR - DRG 6.0 vsebuje tudi nov
oziroma dopolnjeni seznam SPP, ki vsebuje 698
SPP (stara slovenska verzija ima 650 SPP).
2. NAČIN IZRAČUNA UTEŽI SPP –
MOŽNOSTI IN NEKATERE IZKUŠNJE
Izračun cen oziroma uteži SPP je zahteven in
dolgotrajen postopek. Poleg pristopa, ki ga je
ob uvedbi uporabila Slovenija (in sicer prevzem
uteži druge države, ki je že izvedla potrebne postopke za določitev le-teh), sta možna dva pristopa.
Prvi je pristop »od spodaj navzgor«, po katerem
smatramo vsako epizodo posameznega pacienta
kot izdelek, za katerega opredelimo ali »izmerimo« (beležimo v daljšem časovnem obdobju)
vse dejanske neposredne in posredne stroške
storitev in materiala. Iz teh podatkov, zbranih za
večje število izvajalcev, se nato ocenijo relativni
stroški za izvedbo storitev po pacientu in od tod
relativna razmerja med SPP. Ta pristop je mogoč, če je na nivoju države oz. vsaj na nivoju zadostnega števila vzorčnih izvajalcev (bolnišnic)
uveljavljeno enotno beleženje in
evidentiranje podrobnih podatkov
o stroških na nivoju posameznega
pacienta. Brez tega predpogoja ni
mogoče zagotoviti enotnih in zadosti kvalitetnih podatkov za nadaljnje izračune.
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kategorijah za smiselno zaokrožene delovne
enote – stroškovna mesta (na primer: bolnišnični oddelek za kirurgijo). Sistem temelji na širših
oz. bolj grobih statističnih podatkih in standardnih stroških, zato ga je mogoče uporabiti tudi
v primerih, ko pogoji, potrebni za pristop »od
spodaj navzgor«, (še) niso izpolnjeni.
Pri izvedbi stroškovne analize in izračunu uteži
so pomembna komponenta projekta tudi razpoložljivi viri (kadrovski, finančni, časovni), kar
dokazujejo primeri v drugih državah.
Litva, kjer je zavarovalnica s sodelovanjem pogodbenega partnerja (Ernst&Young Baltic UAB)
leta 2015 zagnala projekt »Patient level costing
of acute care provider services«, katerega cilj je
na podlagi lastne nacionalne stroškovne analize
izračunati nacionalne uteži za vse SPP, ocenjuje, da bodo uteži lahko opredelili in uporabili v
letu 2019 ali kasneje. Celoten projekt, ki vključuje tudi dve zunanji IT podjetji, je vreden nekaj
milijonov evrov.
Nizozemska, ki je zgradila povsem samosvoj,
unikaten sistem DRG, ima za stalno vzdrževanje sistema pogodbeno angažirano posebno
podjetje z več kot 100 zaposlenimi.
Švedska, ki je ena od partnerjev skandinavskega
sistema DRG (torej sistema ne razvija samostojno in ima sistem vzpostavljen že daljše obdobje), obnavlja preračun uteži na tri leta po naslednji shemi [2] (slika 2):
Slika 2: Ciklični postopek implementacije uteži

Drugi pristop, t. j. pristop modeliranja ali »od zgoraj navzdol«, gradi
na potrebnih sredstvih, alociranih
na skupino pacientov po posamezni SPP in ocenjenih na podlagi
povprečne porabe za pacienta v
vsaki SPP. Osnovo lahko predstavljajo tudi stroški po posameznih
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3. DOGOVOR O IZVEDBI NACIONALNE
STROŠKOVNE ANALIZE
Da bi tudi v Sloveniji določili uteži glede na
dejanske slovenske stroške in podatke, so se
partnerji v Splošnem dogovoru za pogodbeno
leto 2017 [3] dogovorili o izvedbi Nacionalne
stroškovne analize (NSA) za vse dejavnosti, ki
jih izvajajo bolnišnice. Ministrica za zdravje je
v ta namen s sklepom [4] imenovala delovno
in usmerjevalno skupino, ki ju sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravje (MZ), Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (ZDRZZS),
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ).
Sklep okvirno opredeljuje vsebino in roke projekta, ki naj bi v prvi fazi predvidoma še v letu
2018 zagotovil:
a) opredelitev metodologije za pripravo in
posredovanje podatkov, potrebnih za
izvedbo nacionalne stroškovne analize,
b) metodologijo izračuna nacionalnih
uteži za SPP,
c) izračun cen oziroma uteži SPP,
d) smernice oziroma metodologijo
vodenja – evidentiranja prihodkov in
odhodkov po stroškovnih mestih in nosilcih
ter načrt sprotnega (obdobnega) obnavljanja
analize in preračunavanja cen.
V drugi fazi naj bi do začetka leta 2020 po predvidoma podobnem postopku izvedli stroškovno
analizo in preračun cen storitve v specialistični
bolnišnični dejavnosti.
Namen in pričakovani rezultat nacionalne stroškovne analize je preračun uteži – to je relativnih vrednosti posamezne SPP. Na ta način se
bodo predvidoma odpravila nesorazmerja v
vrednosti posameznih SPP – nekatere SPP so
po oceni izvajalcev namreč izrazito podcenjene (predvsem zaradi uporabe novih tehnologij,
različne opreme in materialov, spremenjenih
kadrovskih zahtev za izvedbo obravnave, spremenjenih stroškov dela idr.), nekatere so v primerjavi z omenjenimi plačane sorazmerno prebogato. Posebej je treba poudariti, da rezultati
stroškovne analize ne bodo avtomatično zagotovili skupno več finančnih sredstev za akutno
bolnišnično obravnavo. Dodatna sredstva bodo
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zagotovljena le, če se bodo o tem – kot velja za
vse zdravstvene dejavnosti – dogovorili vsi partnerji v splošnem dogovoru.
4. DOSEDANJI POTEK NSA
IN TRENUTNO STANJE
Imenovana delovna skupina je v soglasju z
usmerjevalno skupino sprejela pristop modeliranja, saj nivo spremljanja stroškov v bolnišnicah še ni zadosten za prvi pristop, poleg tega
je laže določiti razmerja med utežmi kot točne
cene posamezne SPP.
Za pripravo podatkov je bilo izbranih (z njihovim soglasjem) 8 bolnišnic, s čimer je vzorec
obvladljiv in hkrati zadosten, da so vključene
vse relevantne vrste zdravstvene dejavnosti, sekundarni in terciarni nivo ter specialistične in
regijske bolnišnice. Delovna skupina je pripravila metodološko navodilo [5] za pripravo podatkov. Navodilo opredeljuje
a) stroškovno mesto,
b) glavna (hospitalni oddelki in
specialistične ambulante) in pomožna
(RTG, laboratorij, kuhinja, pralnica itd.)
stroškovna mesta,
c) direktne in indirektne stroške,
d) pravila za delitev posameznih stroškov
po stroškovnih mestih,
e) pravila za prenos stroškov s pomožnih na
glavna stroškovna mesta,
f) razmejitev stroškov med hospitalnimi
oddelki in specialističnimi ambulantami,
g) sekundarne stroške spremljajočih
medicinskih in nemedicinskih služb idr.
Navodilo nadalje podrobno opredeljuje pravila
za pripravo in navajanje posameznih stroškov
oziroma podatkov v splošnih in specifičnih
primerih. Osnova za pripravo podatkov je bila
pripravljena v tabeli xlsx, navodila za pripravo
podatkov pa so predstavniki delovne skupine
predstavili in podrobno pojasnili predstavnikom sodelujočih bolnišnic. Delovna skupina je
na podlagi ugotovitev in dogovorov s predstavniki bolnišnic sproti dopolnjevala in usklajevala
metodološko navodilo, da je nastal enoten in
vsem razumljiv izdelek, ki zagotavlja enotno
pripravljene podatke.
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Izvajalci so do januarja 2018 pripravili podatke v datotekah xlsx (slika 3). Delovna skupina
je nato podrobno preverila vse prejete podatke,
jih skupaj s predstavniki bolnišnic dopolnila
in medsebojno uskladila. Izdelane so bile primerjave z obračunskimi podatki, ki jih izvajalci
mesečno posredujejo na ZZZS, primerjave med
dejavnostmi v različnih bolnišnicah, primerjave
stroškov na obravnavo itd.
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Na podlagi obširnega in temeljitega navzkrižnega primerjanja in usklajevanja podatkov je delovna skupina potrdila, da so podatki [6] ustrezni in primerni za drugo fazo obdelave – to je za
preračun uteži.

Slika 3: Primer dela podatkov za eno bolnišnico

Ta postopek se je začel oktobra. Izvaja ga delovna skupina skupaj z nemškim strokovnjakom,
katerega delo je financirano iz evropskih sredstev. Načrt tega dela predvideva pripravo oziroma dogovor o metodologiji, ki bo uporabljena
za izračun, uporabo metodologije na konkretnih podatkih in z namenskim programskim
orodjem, simulacijo rezultatov ter oblikovanje
končnega predloga vrednosti uteži za vse SPP.
Terminski načrt predvideva, da bo izračun dokončan do konca leta 2018. Takrat bo mogoče
rezultate v okviru Splošnega dogovora uveljaviti
v praksi.
5. IZZIVI IN OVIRE
Izkušnje pri prejšnjih dveh poskusih izvedbe
stroškovne analize, poznavanje praks v drugih
okoljih in dosedanje delo v nacionalni delovni
skupini kažejo ključne izzive in ovire pri izvedbi
NSA. Ti so predvsem:

Vodenje stroškov pri izvajalcih – bolnišnicah
je zelo različno tako z vidika podrobnosti spremljanja (le izjemoma na nivoju pacienta) kot z
vidika delitve na stroškovna mesta. Zato je za
kakršnokoli nacionalno primerjavo oziroma
zbiranje podatkov potrebna podrobna metodologija, v tem okviru pa dogovori oziroma ocene
za nekatere podatke, ki jih ni mogoče pridobiti
neposredno.
Kot je navedeno v prejšnjih točkah, so v evropskih državah za upravljanje in vzdrževanje sistema SPP (oziroma širšega sistema obračunskih
modelov) vzpostavljene praviloma neodvisne
institucije s številnimi strokovnjaki različnih
profilov. Tudi Slovenija bo morala v prihodnje
zagotoviti tak način dela, saj trenutno nobena
izmed sodelujočih institucij nima zagotovljene
ekipe, ki bi se lahko posvetila izključno temu
delu. Tako zahtevnega dela ni mogoče izvajati
na nivoju začasnih delovnih skupin. Nujen je
profesionalen pristop (ustanovitev samostojne
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neodvisne institucije) in jasno opredeljene pristojnosti posameznih deležnikov.
Izvedba stroškovne analize ne sme biti enkratno dejanje, pač pa je treba zagotoviti, da se ta
postopek iterativno ponavlja in sproti izboljšuje.
Slovenija še vedno uporablja zastareli klasifikaciji AR – DRG 4.2 oz. AR – DRG 6.0, ki nista
več ustrezni. Tudi na tem področju je potrebna
večja angažiranost upravljavca klasifikacij in njihova posodobitev, saj stare verzije ne podpirajo
sodobnih procesov in postopkov.
Navedene ovire in izzivi zahtevajo veliko dela in
angažiranosti vseh deležnikov na nacionalnem
nivoju. Z izvedbo stroškovne analize je narejen
prvi korak, brez katerega ni nikoli mogoče priti na cilj. Zato verjamemo, da bomo kljub zelo
omejenim virom uspeli izvesti celoten predvideni projekt in v tem okviru tudi oblikovati predloge za bolj sistematično nadaljnje upravljanje
tega modela.
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Abstract

Namen tega prispevka je predstaviti dejstvo, da
bo v primeru, da bo model financiranja v splošnih
in otroško šolskih ambulantah na primarnem nivoju ostal še naprej enak, to pomenilo ekonomski
zlom javnih zavodov v zelo kratkem času, seveda
ob doslednem spoštovanju Modre knjige in prihodov novih mladih zdravnikov v sistem.

The purpose of this contribution is to present the
fact that if the model of financing of primary general and school health clinics in the future remains the same, this will, consequently, mean the
economic breakdown of primary health public
institutions in a very short time.
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1. UVOD
Zdravnikov družinske medicine v državi že
leta primanjkuje, na kar smo v zadnjih letih
tudi večkrat opozorili. Glede na normativ, ki ga
je leta 2017 Vlada RS sprejela s sindikati, bi v
Sloveniji za dosego teh normativov potrebovali
dodatnih 560 zdravnikov družinske medicine in
124 pediatrov.
Ministrstvo je za izboljšanje razmer pripravilo
dva ukrepa. Prvi ukrep je večje število razpisanih specializacij družinske medicine in pediatrije, s katerim želi zapolnjevati pomanjkanje
družinskih zdravnikov v vsej državi. Drugi
ukrep pa je zagotovitev sredstev za 56 dodatnih
ambulant za specializante zdravnikov družinske
medicine in pediatrije, ki bodo v letu 2018 zaključili specializacijo. Tako je na stežaj odprlo
vrata za nove ambulante in s tem postopno razbremenitev zdravnikov in povečanje dostopnosti do zdravstvene obravnave.
Sliši se idealno. Pa je res tako?
Združenje je že pred enim letom opozorilo tako
ministrstvo kot ZZZS, da je treba vzporedno s
tema ukrepoma spremeniti tudi model financiranja splošnih ambulant in otroško šolskega dispanzerja, ker v nasprotnem to pomeni finančni
kolaps javnih zdravstvenih zavodov in nenazadnje nezaposlenost mladih zdravnikov družinske medicine.
Za kaj gre?
Model financiranja temelji na številu opredeljenih pacientov. Osnova za financiranje je število
opredeljenih oseb v posamezni ambulanti glede
na republiško povprečje opredeljenih. Pogodbeni plan financiranja programa splošne ambulante in otroško šolskega dispanzerja je tako vezan
na število opredeljenih pri posameznem zdravniku. To pomeni, da če ne dosegaš republiškega
povprečja, prejmeš manj sredstev, kot je priznana lastna cena – in obratno, če imaš več opredeljenih pacientov, prejmeš več. Po tem modelu
financiranja je logična posledica, da izvajalci težijo k čim večjemu številu opredeljenih, ker si s
tem zagotovijo dobiček.
To pa je lahko motiv, ki vodi k uspehu samo
koncesionarje, ne pa tudi zdravstvene domove,
ki si morajo prizadevati za pravilno izvajanje
28

kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ter spoštovanje njenih določil. Tako je bil
v letu 2017 v kolektivni pogodbi sprejet dosti
nižji normativ števila opredeljenih na zdravnika (1.200), kot je republiško povprečje (1.871).
Zdravstveni domovi že danes opredeljujejo
manj zavarovanih oseb, kot je povprečje RS, in
dosegajo 95,8 % povprečja RS. Iz tega naslova
na letni ravni že sedaj izgubljajo 4,2 mio EUR.
Medtem pa koncesionarji v povprečju presegajo
republiško povprečje za 13,65 % in dobijo dodatno 3,6 mio EUR.
Z zaposlitvijo novega zdravnika zdravstveni
domovi prevzamejo finančno tveganje. Vsaka
nova ambulanta, ki jo bodo zagotovili z novim
zdravnikom, bo zdravstvenemu domu znižala
povprečje opredeljenih in s tem obseg financiranja.
Pojasnilo
Povedano potrjuje dejstvo, da je 95,2 % vseh državljanov RS že opredeljenih. Temeljna pravica
zavarovanih oseb je, da si lahko sami izbirajo
svojega zdravnika, in neresno je pričakovati, da
se bodo že opredeljene zavarovane osebe, ko bo
v sistem prišel nov zdravnik, prepisale k njemu.
Ravno tako je težko pričakovati, da bodo koncesionarji, ki presegajo republiško povprečje,
dokler so z obstoječim modelom financiranja
spodbujeni k prekomernemu opredeljevanju,
svoje paciente preusmerjali k novim, mladim
zdravnikom. Preusmerjanje od zdravnika z visokim številom opredeljenih k novemu, mlademu zdravniku znotraj zdravstvenega doma
pa je z vidika financiranja nepomembna, ker financiranje temelji na povprečju vseh ambulant
v zdravstvenem domu. Če torej želi zdravstveni
dom ohraniti finančno stabilnost, se mora v tem
primeru pri obstoječem modelu financiranja
nujno odpovedati novim zaposlitvam.
Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da lahko zdravnik koncesijo pridobi po preteku 5 let
aktivnega dela, kar pomeni, da mladi zdravniki,
ki bodo v naslednjih letih zaključevali specializacije, ne izpolnjujejo pogoja. Na razpisane koncesije se bodo prijavili zdravniki iz zdravstvenih
domov, ki bodo s seboj odpeljali tudi opredeljene. Rezultat tega dejanja bo še večja širitev zdravstvenih domov in nezaposlenost mladih zdrav-
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nikov. Naj na koncu opozorim, da razpisovanje
koncesij šibi preventivno zdravstvo. Po podatkih
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
in podatkih iz ankete, ki smo jo na Združenju
naredili, je v zdravstvenih preventivnih programih obravnavanih samo 18 % zavarovanih oseb,
ki so bile napotene s strani koncesionarja. 82 %
obravnavanih oseb je bilo napotenih s strani
zdravnikov v zdravstvenih domovih.
Združenje je pripravilo predlog financiranja, ki
bo zagotovil vzdržnost, in ga tudi že predstavilo
ministrstvu in ZZZS. Vendar pa kljub argumentom, ki smo jih navedli v dopisu, ni bilo posluha.
2. GLAVARINA IN GLAVARINSKI
KOLIČNIKI KOT IZHODIŠČE
ZA DOLOČANJE MREŽE

količnikov kot uteži, ki so vezane na starostne
skupine opredeljenih oseb. Za doseganje kakovosti in varnosti ter enake dostopnosti prebivalstva je cilj zagotoviti 1 tim SADM oz. PED na
1.500 GK.
Ker se osebe iz različnih starostnih razredov
razlikujejo po tem, kako pogosto potrebujejo
zdravstveno storitev, in ker se prevalenca in tip
patologije razlikujeta po starostnih razredih, se
za določanje potrebne količine sredstev za delo
z osebami iz danega starostnega razreda uporabljajo t. i. glavarinski količniki.
V Sloveniji je bil leta 1992 na osnovi podatkov
o delu v ambulantah primarne ravni nekaterih
zdravstvenih domov in na osnovi ekspertnega
mnenja uveden naslednji sistem glavarinskih
količnikov:

Za določanje mreže na primarni ravni se upošteva združen sistem glavarine, ki se meri s številom opredeljenih oseb in sistem glavarinskih
Graf 1: Vrednosti glavarinskih količnikov, v uporabi na primarni ravni v Sloveniji od leta 1992
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3. PREBIVALCI BREZ IZBRANEGA
OSEBNEGA ZDRAVNIKA V SLOVENIJI
Po upoštevanju vseh podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Statističnega urada RS (SURS) pridemo do podatka,
da je približno 122.000 prebivalcev Slovenije
brez izbranega osebnega zdravnika (IOZ) v Sloveniji, kar predstavlja približno 6 % prebivalcev.
V starostni skupini novorojenčki (do 365 dni
starosti) je delež otrok brez IOZ 35 %. To je posledica administrativnega postopka, po katerem
novorojenček prva dva meseca za obiske v PED
še ne potrebuje svoje lastne kartice obveznega
zdravstvenega zavarovanja (KOZZ), temveč lahko obiske opravi s pomočjo materine KOZZ, po
drugi strani pa ZZZS na novo opredeljene osebe
zabeleži le na vsake 3 mesece. V praksi je tako
mogoče, da del novorojenčkov uradno nima

IOZ do 6 mesecev (lahko pa koristijo storitve
preko materine KOZZ, vendar izvajalci PED zaradi te administrativne značilnosti zanje del leta
ne prejemajo vseh sredstev s strani ZZZS).
122.000 neopredeljenih prebivalcev ob upoštevanju 1.200 opredeljenih pomeni 100 dodatnih
timov SADM in PED.
4. MODRA KNJIGA STANDARDOV IN
NORMATIVOV ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
Za kakovostno obravnavo, v skladu s priporočili in za povečanje njihovega zadovoljstva, ki je
neposredno povezano tudi s časom obiska pri
zdravniku, je maksimalni glavarinski količnik
na izbranega zdravnika primarne ravni 1.500
količnikov.

Tabela 1: Število opredeljenih na 1 tim SADM oz. PED na dan 31. 8. 2017

Iz podatkov je razvidno, da je na dan 31. 8. 2017
na 1 tim SADM in PED v povprečju opredeljenih 1.760 zavarovanih oseb oziroma na en tim
2.431 glavarinskih količnikov.

Dejansko stanje (2.431 GK) se močno razlikuje
od zahtev iz Modre knjige (1.500 GK)

Tabela 2: Glavarinski količnik na izbranega zdravnika primarne ravni na dan 31. 8. 2017

Če sledimo zahtevam iz Modre knjige, je treba
na primarni ravni zagotoviti 557 novih timov
SADM in 123 novih timov PED – skupaj 680
novih timov oz. novih zdravnikov, kar po cenah
SD 2017 znese dobrih 80 mio EUR dodatnih
sredstev (plus dodatnih 20 mio za RA).
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Pri realizaciji zahtev iz modre knjige se tako pojavijo naslednja vprašanja:
• V kolikšnem času lahko zagotovimo
dodatnih 680 zdravnikov (ob upoštevanju
vsakoletnih upokojitev)?
• Kako zagotoviti dodatnih 80 mio EUR?
• Ali imamo za 680 ambulant in RA dovolj
prostorskih kapacitet?
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5. PROJEKCIJA NOVI SPECIALISTI (PODATEK ZZZS)
Tabela 3: Predvideni zaključki specializacij

Iz podatkov je razvidno, da je okrog 6 % prebivalcev RS neopredeljenih. Če bi se vsi opredelili,
bi zanje potrebovali 100 novih timov SADM in
PED. Ostale zavarovane osebe imajo že izbranega svojega osebnega zdravnika (po podatkih je
1.760 zavarovanih oseb opredeljenih na 1 zdravnika).
Postavlja se ključno vprašanje, kako zavarovane
osebe, ki imajo prosto izbiro pri izbiri osebnega zdravnika, napotiti v ostalih 680 ambulant?
Glede na to, da je model financiranja vezan na
obseg glavarine, lahko sklepamo, da bodo te
ambulante podfinancirane oziroma samo delno
plačane.
Model financiranja temelji na glavarinskih količnikih in evidentno pelje v razpad javnega
zdravstva, v kolikor se model financiranja ne bo
prilagodil zahtevam iz Modre knjige.
Kot je razvidno iz tabele, prihaja do velikega odstopanja med normativom SA in OŠD iz Modre
knjige, kjer je sprejet normativ 1.200 opredeljenih (1.500 GK) na en tim, in osnovo za pogodbeni plan za en tim, ki temelji na republiškem
povprečju opredeljenih in glavarinskih količnikov – trenutno 1.760 (2.431) opredeljenih na en
tim. Če vemo, da je stroškovna vrednost standarda družinske medicine 118.111,14 EUR za
1.760 opredeljenih, je za 1.200 opredeljenih to
samo 78.000 EUR. Kalkulativna vrednost elementa stroška dela v standardu SA pa je 77.866
EUR. Kar pomeni, da tisti izvajalec, ki sledi normativom iz Modre knjige, izgublja pri financiranju.
Naslednje neskladje se kaže v opredeljevanju.
Na podlagi normativov iz Modre knjige so javni
zdravstveni zavodi zavezani k zniževanju števila
opredeljenih. Tako prihaja do absurdne situacije, kjer zavodi sledijo zahtevam Modre knjige

in morajo zniževati število opredeljenih, s tem
pa izgubljajo finančna sredstva za pokrivanje
dejanskih stroškov, medtem pa sistem še vedno
nagrajuje in stimulira koncesionarje k dodatnemu opredeljevanju.
Zaradi preseganja normativa iz Modre knjige
se v zavodih izvaja pritisk za čimprejšnjo širitev programov v obsegu 1.200 opredeljenih, kar
je v danih pogojih iz splošnega dogovora (SD)
nemogoče. Namreč v SD 2018 je bil sprejet dodaten predlog ZZZS, ki navaja, da se sredstva za
nujne širitve razporejajo tako, da se širitve zagotovijo najprej za tiste izpostave, ki zaostajajo
za slovenskim povprečjem za 5 in več odstotkov. To pomeni, da se sredstva za nujne širitve
zagotovijo najprej izpostavam, ki zaostajajo za
slovenskim povprečjem (1.760 opredeljenih) za
več kot 5 %, kar pa ni v skladu z zaključevanjem
specializacij v posameznih izpostavah in stremenjem zavodov k nižanju opredeljenih na en
tim. Ravno tako pa ob tem pogoju prihaja do
neskladja med pravico do zavračanja pri 2.100
količnikih oziroma 1.500 opredeljenih in pravico do pridobitve novega programa.
Pridobivanje novih opredeljenih je v takem
modelu financiranja nemogoče. Preusmerjanje
pacientov na silo ali z nekim drugim ukrepom
ni mogoče, saj gre za prostovoljno izbiro pacientov. Model financiranja, ki še vedno vzpodbuja z dodatnim plačilom vse izvajalce, ki imajo
opredeljenih več, kot je republiško povprečje po
regresivni lestvici, pa to še otežuje. To predvsem
koncesionarje, ki niso zavezani normativom iz
Modre knjige, spodbuja k prekomernemu opredeljevanju. Tako pridemo do absurdne situacije,
kjer morajo zdravstveni domovi slediti normativom iz Modre knjige in zaposlovati nove zdravnike, za katere pa se pacienti ne opredeljujejo. In
če vemo, da so plačani od glavarine, je finančni
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polom zdravstvenega doma neizbežen. Na drugi
strani pa so koncesionarji, ki so stimulirani, da
neomejeno opredeljujejo, možnosti za prerazporeditev opredeljenih pa ni. Rešitev je, da se
vzpostavi pravičen sistem plačila za vse izvajalce
v mreži, ki bo vse tiste izvajalce, ki imajo danes
prekomerno število obremenjenih, spodbudilo,
da paciente preusmerjajo k novim zdravnikom.
Obračunski model, ki je v pripravi, temelji na
glavarinskih količnikih in realiziranih storitvah
in kot tak ne rešuje ničesar – ravno nasprotno,
še slabša pogoje poslovanja zavodov. Plan priznanih sredstev posameznega izvajalca se bo
tako določil glede na število in starost opredeljenih oseb. Ker sta plan in plačilo vezana na
obseg opredeljenih, bo predlagani obračunski
model močno spodbujal prekomerno opredeljevanje oseb. Vendar bodo to možnost imeli samo
koncesionarji, medtem ko zavode pri opredeljevanju omejuje Modra knjiga, ki od zavodov
zahteva razbremenitev zdravnikov in povečanje
dostopnosti do teh zdravstvenih storitev, kar se
že kaže v pritiskih zaposlenih zdravnikov in navodilih sindikatov, ki kljub določilu v splošnem
dogovoru zavračajo nova opredeljevanja.
Postopno zmanjševanje števila opredeljenih v
zavodih v skladu z Modro knjigo bo pomenilo postopno nižanje realizirane vrednosti programa. Ciljni normativ po Modri knjigi, ki ga
morajo zdravstveni domovi zagotoviti, je 1.200
opredeljenih, kar vrednostno pomeni samo
78.000 EUR realizacije na letni ravni. Ta sredstva ne pokrijejo niti stroškov dela, ker novi
standard nadomešča delo SMS z DMS (plačni
razred s 25 na 36). Ta kalkulacija se tako kratkoročno kot tudi dolgoročno ne izide in je nesprejemljiva tako z ekonomskega stališča kot tudi
vzdržnosti poslovanja zdravstvenih domov.
Po mnenju članov komisije predlagani obračunski model ne bo spodbujal širitve mreže, razbremenitve zdravnikov in povečanja dostopnosti
do zdravstvenih storitev ambulant družinske
medicine in pediatrije za področje kurative, kot
je to opredeljeno tudi v RESOLUCIJI O NACIONALNEM PLANU ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA 2016–2025 »SKUPAJ ZA DRUŽBO
ZDRAVJA«.
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Zdravstvenim domovom kot nosilcem dejavnosti na primarni zdravstveni ravni se bo z uveljavitvijo takšnega načina financiranja ambulant
družinske medicine in pediatrije za področje
kurative močno poslabšalo finančno stanje.
Razlika med prihodkovno stranjo in odhodkovno bo vedno večja.
Še enkrat poudarjamo, da so zdravstveni domovi po sprejetju normativov iz Modre knjige
zavezani k zmanjševanju števila opredeljenih,
medtem ko koncesionarji te obveze nimajo. S
tako sprejetim obračunskim modelom se bo še
večal prepad med koncesionarji in zdravstvenimi domovi. Z gotovostjo lahko trdimo, da tak
model financiranja dolgoročno vodi v razpad
zdravstvenih domov in ne v njihovo krepitev,
kot je cilj Ministrstva za zdravje.
6. PRIKAZ DEJANSKEGA STANJA
MREŽE SA IN OŠD
Do leta 2017 se je mreža SA in OŠD širila minimalno. Novi specialisti, ki so prihajali v sistem,
so nadomeščali upokojitve. V letu 2017 in 2018
se je prvič v sistemu zagotovilo večje število novih timov z namenom večje dostopnosti in razbremenitve zdravnikov.
Tabela 4: Stanje mreže SA in OŠD

6.1 Stanje na dan 30. 6. 2018
Število vseh timov na dan 30. 6. 2018 je 1.133,06
v skupni vrednosti 140. 968.154,00 EUR (planirana vrednost v finančnem načrtu ZZZS).
Od tega je 895 timov SA v vrednosti
111.796.034,15 EUR (vrednost 1 tima je
124.911,77 EUR) in 238,06 timov OŠD v vrednosti 29.172.119,98 EUR (vrednost 1 tima je
122.541,04 EUR).
Financiranje SA in OŠD
Pogoj za 100-odstotno plačilo vrednosti ambulante je doseganje republiškega povprečja števila
glavarinskih količnikov.
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Na dan 30. 6. 2018 je povprečno število glavarinskih količnikov na eno ambulanto SA in
OŠD 2.438,65 GK.
Nedoseganje GK se upošteva v pogodbenem
planu izvajalca.
Preseganje GK se upošteva do 3.399 GK 100 %,
nato po regresivni lestvici.
Povprečno število GK, ki jih dosegajo zdravstveni domovi, je 2.285,77 (za 812,36 ambulant
iz ur); indeks je 93,73.
Zaradi financiranja, ki temelji na povprečnem
številu glavarinskih količnikov, zdravstveni domovi na letni ravni v povprečju prejmejo 5,6
mio manj sredstev.
Povprečno število GK, ki jih dosegajo koncesionarji, je 2.771,55 GK (za 320,07 ambulant iz ur).
Koncesionarji na letni ravni v povprečju prejmejo 3.6 mio več sredstev, kot je 100-odstotna
vrednost 320.07 timov SA in OŠD; indeks je
113,65.

Število opredeljenih
Na dan 30. 6. 2018 je opredeljenih 1.967.072 zavarovanih oseb (indeks: 95,17 vseh državljanov
RS).
Temeljna pravica (iz ZZVZZ) zavarovanih oseb
je, da si lahko sami izbirajo svojega zdravnika.
95,17 % vseh zavarovanih oseb je pravico upravičilo.
Postavlja se vprašanje, kako bodo nove ambulante pridobile zadostno število zavarovanih
oseb, na podlagi katerih so financirane, ob pogoju:
• da je 95,17 % vseh državljanov RS opredeljenih;
• da opredeljene zavarovane osebe ne želijo
zamenjati svojega zdravnika (tukaj je problem prehoda zavarovanih oseb od koncesionarjev v javni zavod kot tudi prehoda
zavarovanih oseb znotraj javnega zavoda od
enega zdravnika k drugemu (novemu).

ZZZS ZARADI NEDOSEGANJA GK IN ZARADI REGRESIVNEGA FINANCIRANJA
PRESEGANJA GK NA LETNI RAVNI PRIHRANI 2 MIO EUR.
Tabela 5: Stanje na dan ...

7. ZAKLJUČEK

8. LITERATURA IN VIRI

Normativi za zdravnike in zobozdravnike so bili
sprejeti in naj veljajo za vse zdravnike. Temu naj
sledi tudi novi model financiranja. S tem bomo
razbremenili zdravnike in zagotovili kakovostnejšo zdravstveno oskrbo.

1. Modra knjiga, normativi za zdravnike
2. Splošni dogovor ZZZS 2018
3. Podatki Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije
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Abstract

Prispevek predstavlja postopke uvajanja posebnega vladnega projekta (PVP) za skrajšanje čakalnih dob ter povečanje kakovosti zdravstvene
obravnave, ki je bil sprejet aprila 2017. Posebej
je prikazan del, ki v tem projektu uvaja spremljanje doseganja normativov dela zdravnikov, ki so
bili uveljavljeni na osnovi sprejetja Modre knjige
standardov in normativov v času stavke zdravnikov. Prikazuje metodologijo spremljanja in
analizira težave, ki so se pri tem pojavile. Posebej
so prikazani rezultati PVP za Splošno bolnišnico
Celje (SB Celje) in v sodelovanju z direktorjem
Osnovnega zdravstva Gorenjske še njihove ugotovitve. V zaključku avtor predstavi svoj pogled
na celotni PVP in predvsem izpostavi možnosti in
slabosti za spremljanje normativov na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva.

The paper presents procedures for introducing a
specific government project (PVP) to shorten waiting times and increase the quality of medical treatment, adopted in April 2017. A part of this project introduces monitoring of the achievement of
norms of doctors, which were established on the
basis of adoption of the Blue book of standards
and norms at the time of the strike by doctors.
The monitoring methodology and analysed problems that have emerged are shown. The results
of this project for General Hospital Celje and the
director of Basic Health of Gorenjska are particularly highlighted. In conclusion, the author
presents his view on the entire project and in particular highlights the possibilities and weaknesses
for monitoring the norms at the secondary level of
health care.
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1. UVOD
Način nagrajevanja zaposlenih je na vseh področjih eden od temeljnih izzivov odgovornih za
organizacijo dela. Uvajanje stimulativnih pogojev praviloma povzroči večje zadovoljstvo zaposlenih in izboljša delovno učinkovitost. Sistem,
ki ga imamo v javnem sektorju, katerega del je
še vedno tudi zdravstvo, pa temelji na enotnem
načinu nagrajevanja zaposlenih, kjer ni možnosti za variabilno nagrajevanje. Ker je plačilo za
opravljeno delo vezano samo na bolj ali manj
avtomatizirane postopke rednega napredovanja
in vključeni manjši delež za opravljanje vodilnih
delovnih mest, to povzroča apatičen pristop in
posledično ni možno zagotavljati izboljševanja
delovnih rezultatov. Ker je bilo to razmišljanje
velikokrat izpostavljeno s strani direktorjev javnih zdravstvenih zavodov, je bila za spremembo
na tem področju videna možnost ob uvajanju
standardov in normativov v zdravstvu.
2. UVAJANJE POSEBNEGA VLADNEGA
PROJEKTA (PVP)
Posebni vladni projekt (PVP) za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti
zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni je bil sprejet na Vladi RS 6. 4. 2017 v
okviru sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES.
Splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov
se je sicer začela 8. 11. 2016 in je imela navedenih 8 stavkovnih zahtev, med katerimi je bila
na prvem mestu zahteva, da se »kot splošno veljavne potrdi standarde in normative iz Modre
knjige (MK) standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov ter vse standarde, ki
bodo sprejeti na podlagi Pogodbe o zdravniških
in zobozdravniških standardih med Zdravniško
zbornico Slovenije, FIDES, Slovenskim zdravniškim društvom z dne 13. 9. 2011. Standardi in
normativi se morajo implementirati v kolektivni
pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS.«
Glede na dejstvo, da je PVP omejen le na prvo
stavkovno zahtevo, se v nadaljevanju omejujem
samo nanjo.
V nekaj dneh so se začela pogajanja, kjer smo
v okviru vladne strani sodelovali s strani izva36
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jalcev zdravstvene dejavnosti 3 predstavniki
terciarnih, 2 predstavnika sekundarnih in 2
predstavnika zavodov na primarnem nivoju ter
predstavniki Ministrstva za zdravje, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniške
zbornice Slovenije in Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije. Pogajanja so potekala najprej
za področje primarnega nivoja, kjer so bili standardi in normativi v MK precej natančno opredeljeni za področje družinske medicine, pediatrije, šolske medicine in ginekologije. Največ
razprave je bilo na področju glavarine, kjer so
bili predstavniki sindikata FIDES neomajni. Na
področju sekundarne in terciarne ravni je bila
situacija neprimerno bolj zahtevna, saj v MK
ni bilo številnih področij, od funkcionalne diagnostike in terapije, v celoti so manjkala številna
specialistična področja, opredeljeno ni bilo delo
specializantov itd. Sindikat FIDES je sicer predstavil svoj predlog točkovanja za izračun delovne uspešnosti, ki je bil izdelan za primarno in
sekundarno raven in je temeljil na točkovnem
sistemu, a smo v procesu pogajanj skupaj ugotovili, da je kot takšen težko uresničljiv. Posledično smo ob dejstvu, da bo MK sprejeta, iskali
rešitve v okviru tega dokumenta. Za sekundarni
in terciarni nivo je bila predvidena delitev dela
zdravnikov na hospitalno, ambulantno delo,
delo v operacijskih dvoranah, konziliarno delo,
izdelavo odpustnih dokumentov in posebnim
časom, ki je namenjen vzdrževanju in zagotavljanju kakovosti. Vladna pogajalska skupina
je izrazila željo po zagotavljanju kriterijev za
povečanje kakovosti zdravstvenih storitev in
vključitev procesov informatizacije, ministrica
za zdravje pa pogoj, da se vključijo tudi kriteriji
skrajševanja čakalnih dob. V okviru pogajanj so
izvajalci predvsem izpostavili problematiko metodologije spremljanja čakalnih dob in dejstvo,
da za področje sekundarnega in terciarnega nivoja v MK manjka velik del normativov.
V okviru pogajanj je bil izdelan predlog modela za variabilno nagrajevanje zdravnikov, ki je
vključeval predpogoje (zagotavljanje odpustnih
pisem, uporaba storitev eZdravja), ustrezno vodenje čakalnih seznamov in kriterije za višino
izplačil ob preseganju normativov, z vključitvijo
potrebnega dodatnega dela s pacienti. Pogajalci
smo posebej izpostavljali neizdelano metodologijo na področju spremljanja čakalnih dob.
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Stavka je bila 1. 12. 2016 s podpisom sporazuma
o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med
sindikatom FIDES in Vlado RS zamrznjena.
Ministrica za zdravje je na osnovi omenjenega
sporazuma 28. 12. 2016 izdala sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo kriterijev
modela fleksibilnega nagrajevanja zdravnikov
za sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti (C2711-16-951344). V skupini
je bilo 7 predstavnikov MZ, vključno z obema
državnima sekretarkama, ter 7 predstavnikov
izvajalcev (po 3 s sekundarnega in terciarnega
nivoja in 1 predstavnica ZZZS). Naloga delovne
skupine je bila priprava kriterijev za model fleksibilnega nagrajevanja v skladu s podpisanim
sporazumom. Omenjena delovna skupina se je
nekajkrat sestala in izdelala predlog modela za
spremljanje dela zdravnikov, s tem, da se do posameznih normativov ni opredeljevala.
17. 3. 2017 je bil sklican delovni sestanek na MZ
s prisotnostjo direktorjev bolnišnic in ministrico za zdravje, kjer je bila predstavljena metodologija za zbiranje podatkov in prve izkušnje po
ene terciarne, sekundarne in specialne bolnišnice. Predstavnika terciarnega in sekundarnega zavoda sta predstavila metodologijo zbiranja
podatkov v določeni tabeli in svoje prve izkušnje. V razpravi je bila izpostavljena problematika različnih normativov po posameznih bolnišnicah. Ministrica za zdravje je posredovala
informacijo, da se v PVP vključijo tudi ostali
člani timov v zdravstveni obravnavi in da je za
celotni projekt predvidenih 25 milijonov evrov.
24. 3. 2017 je bil med ministrico za zdravje in
predsednikom sindikata FIDES podpisan sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, kjer so bili opredeljeni okviri za določanje
izpolnjevanja pogojev doseganja normativov.
Posebej velja omeniti dejstvo, da gre za potrebo
po individualni določitvi izpolnjenih kriterijev.
Predvideno je bilo spremljanje kriterijev v tromesečjih od 1. 4. 2017 dalje.
3. PILOTNI PROJEKT PREVERBA
MODRE KNJIŽICE
Ministrstvo za zdravje je konec maja 2016 povabilo k sodelovanju glede implementacije Modre
knjige standardov in normativov 6 bolnišnic, od
tega 3 splošne, 1 psihiatrično in 1 specialno. Na
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osnovi delitve področij v MK je bila izdelana tabela za spremljanje posameznih kriterijev. V nadaljevanju je bilo s strani MZ določeno, da bodo
v okviru pilotnega projekta sodelovale 3 splošne
bolnišnice in 1 specialna. Predlagani obrazec
je bil pilotno preverjan v časovnem okviru 14
dni in vsi sodelujoči so podali poročila. Skupna
ugotovitev je bila, da so kazalniki, ki jih lahko
zagotavljamo, težko primerljivi s predlogi normativov v MK. Izpostavljena je bila tudi težava
z zagotavljanjem informacijske podpore, saj je
bilo zbiranje in analiziranje podatkov zelo zamudno. Pilotni projekt je bil prekinjen z začetkom stavke zdravnikov, tako da ni bilo dokončnih zaključkov.
4. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN
OBLIKOVANJE IZHODIŠČ GLEDE
SKUPNEGA ENOTNEGA PRISTOPA
MODELA IZRAČUNA DOSEGANJA
NORMATIVOV
Po predstavitvi podpisanega sporazuma na sestanku direktorjev bolnišnic 24. 4. 2017 je direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
imenoval delovno skupino, ki je imela nalogo,
da izdela predlog enotnih normativov na osnovi
podpisanih izhodišč. V tej skupini so sodelovali
predstavniki 2 terciarnih zavodov, 6 splošnih in
3 specialnih bolnišnic.
Izdelan je bil dokument, ki je bil razdeljen na 3
poglavja:
1. predpogoji – izdaja odpustnih pisem in ambulantnih izvidov najkasneje v roku 3 delovnih
dni, določeni % uporabe storitev eZdravja in
izpostavljen pogoj odsotnosti sprejetih ukrepov
zaradi strokovnih nadzorov. Prvi in zadnji predpogoj mora potrditi strokovni direktor, drugega
bo preverjal NIJZ in podatke vključil v enotne
tabele.
2. preseganje normativov – največ 15 % osnovne plače, zbiranje za 3 mesece, spremljanje dela
v rednem delovnem času, izdelana lestvica določanja % osnovne plače na osnovi podatkov o
preseganju normativa. Na osnovi dogovora so se
zbirali podatki za vsakega zdravnika posebej –
kadrovski podatki (šifra zdravnika, ime in priimek, status – 3 podatki), podatki iz plač (mesečno število rednih ur, ločeno vse odsotnosti, čas,
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namenjen vzdrževanju in izboljšanju kakovosti,
vodenju in mentorstvu, ter čas na urgentnih deloviščih – skupaj torej 6 podatkov in s tem določitev razpoložljivega časa, ki je namenjen delu
s pacienti).
Neoperativni del je ločen na hospitalno delo,
kjer se zbirajo podatki o številu dnevno obravnavanih pacientov (normativ za specialista je
9, za specializanta 6 in za sobnega zdravnika 3
pacienti), številu dnevno napisanih odpustnic,
številu individualnih in skupinskih konziliarnih pregledov. Za ambulantno delo se zbirajo
podatki o številu prvih in kontrolnih pregledov
ter število opravljenih diagnostičnih in funkcionalnih preiskav – skupaj se je zbiralo 8 podatkov. Na osnovi normativov se izračuna število
efektivnih ur, ki se deli s številom razpoložljivih
ur – indeks doseganja normativa.
Operativni del poleg hospitalnega in ambulantnega dela, kjer je enaka metodologija kot pri
neoperativnem področju, vključuje še delo v
operacijskih dvoranah – določena je bila metodologija za izračun časa operacij, ki je vključevala tudi čas za pripravo na operacijo in zaključevanje potrebne dokumentacije. Ločeno je bilo
izdelano navodilo za anesteziologijo. Za posameznega zdravnika se je zbiralo 8 podatkov.
3. čakalne dobe in razmerje med prvimi in kontrolnimi pregledi – ta del ni bil predmet omenjene delovne skupine, sicer pa omogoča do 10
% osnovne plače.
K sodelovanju smo povabili vse strokovne direktorje bolnišnic na sekundarnem in terciarnem nivoju ter jih zaprosili za njihove predloge
normativov, ki so bili predvideni za spremljanje
na osnovi predlagane tabele. Posebna pozornost
je bila namenjena funkcionalnim in diagnostičnim postopkom.
Na osnovi prejetih odgovorov smo se v okviru
skupine uskladili glede predloga normativov
za ambulantno in hospitalno delo na vseh področjih ter spremljanja operativnega dela. Dela
pa nismo uspeli zaključiti na področju funkcionalnih in diagnostičnih preiskav, kjer je treba
posebej izpostaviti področje radiologije. Soglasno smo bili mnenja, da bi uvedba predlaganih
normativov na teh področjih izrazito negativno
vplivala na zdravstveno oskrbo prebivalstva in
38
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poslabšala stanje na področju čakalnih dob, ter
s to ugotovitvijo seznanili Ministrstvo za zdravje.
20. 7. 2017 je bil s strani nove državne sekretarke izdan dokument, kjer so bile navedene
usmeritve za izvajanje PVP, ki se je sicer začel
izvajati že 1. 4. 2017. V njem je bilo navedeno,
da bosta NIJZ in ZZZS izvajalcem posredovala
sezname zdravnikov, ki izpolnjujejo določene
kriterije iz naslova predpogojev in kriterije na
področju skrajševanja čakalnih dob. V točki 5
je bila predstavljena metodologija spremljanja
rezultatov na področju čakalnih dob, ki je bila
sprejeta v okviru delovne skupine Ministrstva
za zdravje. S tem je bil del iz sporazuma, ki se je
nanašal na spremljanje normativov, premaknjen
na končni del procesa.
5. IMPLEMENTACIJA PVP
Na osnovi izdane usmeritve smo izvajalci v mesecu septembru 2017 prejeli sezname zdravnikov, ki so izpolnjevali predpogoje in kriterije
iz naslova čakalnih dob. Omenjeni seznami so
povzročili pravo razburjenje med vodstvi bolnišnic, saj nikakor niso bili odraz dejanskega
stanja. 21. 9. 2017 je bil na MZ sklican sestanek,
kjer so direktorji navedli, da nimajo težav z normativi, predlagali so znižanje ciljnih vrednosti
storitev eZdravja in izrazili popolno nestrinjanje z metodologijo s področja čakalnih dob, ki
je bila osnova za določitev seznamov zdravnikov. Zaključek sestanka je bil, da se seznami s
strani ZZZS izdelajo ponovno, ob upoštevanju
predlogov posameznih direktorjev. Ponovno je
bila izražena zahteva po zagotovitvi ustrezne informacijske podpore celotnega projekta. Ločene
dopise z natančnejšimi razlogi za težave projekta sta, po mojih informacijah, na MZ posredovala direktorja 2 bolnišnic. Oba sta posebej
izpostavila neustreznost metodologije spremljanja čakalnih dob preko VZS.
Na problematiko sprejemanja normativov, ki
lahko povzročijo težave pri delu posameznih
bolnišnic, predvsem zaradi razhajanj med normativi, ki jih želijo posamezne stroke, in normativi, ki jih po določenih normativih financira
ZZZS, je na sestanku z državno sekretarko opozoril tudi Odbor bolnišnične dejavnosti, ki deluje v okviru Združenja zdravstvenih zavodov

21. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Moravske Toplice 18. in 19. oktober 2018

asist. mag. Franc Vindišar

PVP – poskus nagrajevanja zaposlenih

Slovenije. Zaradi nejasne situacije pa ni bil sprejet noben sklep.

6. REZULTATI PVP NA DRŽAVNEM
NIVOJU (vir podatkov: ZZZS)

Do zaključka PVP smo bolnišnice dobivale, za
posamezne mesece v okviru tromesečij, najprej
sezname VZS, na katerih so bili za posamezno
bolnišnico izpolnjeni kriteriji iz naslova doseganja predpogojev iz storitev eZdravja, področja čakalnih dob in doseganja prvih pregledov.
V prvih obdobjih so bili navedeni tudi seznami
zdravnikov, ki so bili evidentirani pod posameznimi VZS. V sezname smo morali vpisati podatke o predpogojih glede izdajanja odpustnih
pisem in ambulantnih izvidov v določenih časovnih okvirih, podatke o doseganju deleža
storitev glede na dogovor o polovici povprečne storitve ter seveda podatke o doseganju
normativov. Dodatno smo po navodilih, ki
jih je pripravilo MZ, vključili k posameznemu
zdravniku, ki je izpolnjeval mesečne pogoje za
priznanje variabilnega nagrajevanja iz naslova
PVP, še druge člane tima (zdravstvena nega,
zdravstveni sodelavci, administracija), seveda v
določenih maksimalnih deležih osnovne plače.
S tem področjem smo imeli veliko dodatnega
administrativnega dela, med drugim je bilo z
vsakim posameznikom (podobno seveda tudi
z zdravniki) potrebno skleniti poseben sporazum o povečanem obsegu dela, kar je bila osnova za izplačilo. Izpolnjene mesečne tabele smo
nato posredovali na ZZZS, ki je izračunal višino
predvidenih sredstev in zagotovil sredstva na računu bolnišnice v okviru trimesečnih terminov.
Pri zbiranju podatkov za normativni del smo v
SB Celje uspeli zagotoviti popolno informacijsko podporo na vseh področjih, z izjemo števila
oskrbljenih pacientov v hospitalnem delu, kjer
smo podatke zbirali po posameznih oddelkih za
delovne dni po zdravnikih. Vse ostale storitve
smo zbirali na osnovi obračunskih podatkov,
ki smo jih sicer zbirali za potrebe obračuna do
ZZZS in upoštevali sprejete normative. Kljub
vsemu velja omeniti, da je bilo treba za potrebe
projekta mesečno zagotoviti večje število delovnih dni informatikov.

Skupaj je bilo za potrebe PVP izplačanih
8.147.659,44 EUR. Porazdelitev med posameznimi skupinami izvajalcev je prikazana v spodnji tabeli:
Tabela 1: Število vključenih zavodov in vrednost
izplačil iz PVP po vrstah izvajalcev

7. REZULTATI PVP V SB CELJE
(vir podatkov: SB Celje)
Vsa tromesečja smo uspeli zagotoviti potrebne
podatke za potrebe PVP v dogovorjenih časovnih terminih. Nekaj težav smo imeli na področju ginekološke dispanzerske dejavnosti, ki sodi
na primarno področje zdravstva in zato nismo
imeli dovolj informacij o sprejeti metodologiji.
Kar v dveh tromesečjih smo dobili naknadne
popravke tabel s seznami VZS oz. zdravnikov,
kar je povzročilo precej dodatnega dela informatikom in ostalim službam na upravnem področju.
SB Celje je po podatkih ZZZS iz projekta PVP
dobila 246.529,09 EUR, kar predstavlja 3 % vseh
sredstev celotnega projekta oz. 16 % sredstev, ki
so bila izplačana bolnišnicam na sekundarnem
nivoju. Od tega je bilo 39.758,47 EUR za področje primernega nivoja (ginekološki dispanzer).
V SB Celje imamo 30 oddelkov, od katerih jih
5 ni bilo vključenih zaradi omejitev s področja
metodologije (anesteziologija, interna intenziva,
transfuzija, patologija in urgentni center) – nimajo opredeljenih čakalnih vrst, 3 oddelki pa
nimajo zaposlenih zdravnikov (lekarna, laboratorij, raziskovanje). Od preostalih 22 oddelkov
(73 % od vseh) pa 2 oddelka (očesni in maksilofacialna kirurgija – 9 % vseh, ki bi po metodologiji lahko bili vključeni) v celotnem trajanju
PVP nista bila vključena v seznam VZS, ki bi
omogočal izplačila.
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V obdobju projekta smo dosegli kriterije na 257
VZS, s tem, da je od teh kar 121 (47 % vseh)
s področja radiologije, kar je zanesljivo ena od
pomembnejših anomalij projekta. V SB Celje
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zagotavljamo zdravstvene storitve za 400 VZS,
kar pomeni, da smo bili v PVP vključeni s 64
% VZS. Porazdelitev števila VZS po mesecih je
prikazana v spodnji tabeli:

Tabela 2: Število VZS po posameznih mesecih

Ustrezne razlage za odstopanje v drugem kvartalu (julij do september 2017) nismo našli.

Distribucija kumulativne porazdelitve števila
VZS je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 3: Porazdelitev števila VZS po skupnem številu mesecev

Število VZS, ki so bili vključeni večino mesecev
trajanja PVP (kriterij je 10 ali več), je le 7 oz. 2,7
%, polovico leta ali manj jih je bilo kar 211 (82
% vseh).

Analiza po mesecih in kvartalih glede na strukturo udeleženih, skupne in povprečne vrednosti
izplačil.

Tabela 4: Število udeleženih zdravnikov po mesecih

V SB Celje smo imeli v tem obdobju v povprečju
zaposlenih 209 specialistov in 91 specializantov.
Torej je bilo v PVP povprečno vključenih dobrih 13 % specialistov in 3,7 % specializantov.
Vsekakor je delež slednjih premajhen (malo nad

10 %), kar je posledica evidentiranja dela, ki ga
opravijo, pa tudi same metodologije. Glede na
število vseh vključenih v PVP je bil delež zdravnikov skupaj 23,3 %.

Tabela 5: Število udeleženih ostalih javnih uslužbencev po mesecih

V povprečju so bili na enega zdravnika, ki je bil
vključen v PVP, vključeni 3,3 ostalih uslužbencev, med njimi slaba polovica kadra zdravstvene
nege, ostalo pa administracija, radiološki inženirji, laboratorijski delavci … Sezname sodelu40

jočih v aktivnostih, ki so sodelovali pri izbranih
VZS in določenih zdravnikih, so posredovali
njihove vodje, ob tem pa so bile določene maksimalne vrednosti sodelujočih v okviru delovnih ur.

21. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Moravske Toplice 18. in 19. oktober 2018

asist. mag. Franc Vindišar

PVP – poskus nagrajevanja zaposlenih

Tabela 6: Vrednost delovne uspešnosti iz PVP – zdravniki (v evrih)

Razmerje med skupno vrednostjo izplačane delovne uspešnosti pri zdravnikih je kar 96 % za
specialiste in 4 % za specializante. Prvi vzrok je
v nizkem deležu vključenih specializantov in se-

veda v razliki v višini osnovne plače, ki je osnova za izplačilo delovne uspešnosti. Skupaj je bilo
iz naslova PVP za zdravnike izplačanih 61,7 %
vseh sredstev.

Tabela 7: Povprečna vrednost delovne uspešnosti iz PVP – zdravniki (v evrih)

Tabela 8: MIN/MAX vred. del. uspešnosti zdravniki iz PVP (v evrih)

Razlike so pri obeh skupinah zelo velike. Glede na posamezne nizke vrednosti bi bilo treba
določiti spodnjo mejo za izplačila, saj je treba
za vsako izplačilo dobiti pisno soglasje zaposle-

nega, kar povzroča veliko delo upravnim delavcem, po prejetem izplačilu pa pri teh zaposlenih
izzove celo negativni občutek.

Tabela 9: MIN/MAX vred. del. uspešnosti zdravniki iz PVP (v evrih)

Tabela 10: Povprečna vrednost delovne uspešnosti iz PVP – ostali (v evrih)

Tabela 11: MIN/MAX vred. del. uspešnosti iz PVP – ostali (v evrih)
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Tabela 12: Doseganje indeksa normativov zdravnikov in izplačila v PVP

Samo 36 % zdravnikov, ki so sicer dosegli normative v skladu s sprejeto metodologijo, je bilo
tudi vključenih v PVP. Poleg tega velja omeniti,
da jih od vseh specialistov 38 ni bilo vključenih
v projekt, zato bi bil lahko ta delež še nižji.		
V celotnem PVP je v SB Celje vsekakor nizek
delež vključenih zdravnikov, kar je predvsem
posledica seznamov VZS, kjer smo bili vključeni v projekt. Posledično je tudi skupna vrednost
nižja od predvidene. Glede na predvidevanja pa
je doseženo razmerje med zdravniki in ostalimi
uslužbenci. V metodologiji spremljanja doseganja normativov manjka kar nekaj področij, kjer
bo treba izdelati kriterije za spremljanje dela
zdravnikov. Zagotoviti je treba popolno informatizacijo vseh procesov – v SB Celje manjka
predvsem evidentiranje hospitalnega dela (dosledno vpisovanje dnevno odgovornih zdravnikov). Pomanjkljivost metodologije je tudi
spremljanje dela specializantov, ki zanesljivo
prispevajo večji delež, kot smo ga ugotovili v
našem primeru. Največja pomanjkljivost PVP
pa je dejstvo, da je delež vključenih zdravnikov
precej nižji, kot je bilo predvideno, in da obstaja
velik razkorak med izmerjenimi plani normativnega obsega dela in dejanskimi izplačili (36
%). Te razlike so sicer precej velike med posa-

meznimi oddelki, kjer imamo tudi oddelke, kjer
so bili normativi doseženi v visokem deležu, pa
ni bilo izplačil, pa tudi oddelke, kjer so bili praktično vsi doseženi normativi tudi nagrajeni v
PVP (radiologija), kar je po moji oceni posledica metodologije spremljanja čakalnih seznamov
– veliko število VZS je omogočilo njihovo vključitev. Menim, da bi bilo treba pregledati analize
pri različnih izvajalcih in na tej osnovi proučiti
možnosti za spremljanje doseganja normativov.
Predpogoj je seveda postavitev enotnih normativov za vsa področja, kjer je delo možno planirati, in izključitev področij, kjer to ni možno
(urgenca).
8. REZULTATI PVP V OSNOVNEM
ZDRAVSTVU GORENJSKE
(vir: Jože Veternik, direktor OZG)
Osnovno zdravstvo Gorenjske izvaja vse dejavnosti na primarnem nivoju, celotno zobozdravstvo ter tudi številne sekundarne ambulante
v Gorenjski regiji, kar pomeni okoli 10 % celotnega slovenskega programa, zato so podatki,
ki so predstavljeni v analizi, reprezentativni.
Skupaj je OZG dobil iz naslova PVP nakazanih
537.177,20 EUR, kar predstavlja 9,98 % vseh
sredstev, namenjenih zdravstvenim domovom.

Tabela 13: Število zdravnikov, ki so bili vključeni v projekt PVP po dejavnostih in njihov delež glede na vse zdravnike
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a) Primarna – 78,5 zdravnikov, od tega 63 v
splošnih ambulantah skupaj s specializanti, 4
v ginekologiji in 11,5 v dejavnosti otroškega in
šolskega dispanzerja.
b) Specialistične dejavnosti – 7, od tega po eden
v pulmologiji, UZ, okulistiki, diabetologiji in
ortopediji ter 2 v RTG dejavnosti.
c) Zobozdravstvo – 10, od tega 2 v odraslem zobozdravstvu in 8 v mladinskem zobozdravstvu.

PVP – poskus nagrajevanja zaposlenih

Skupaj je bilo udeleženih 95,5 zdravnikov od
skupnih 100 (95,5 %), ki so podpisali soglasje za
sodelovanje v PVP (od skupnih 185). Od vseh
zaposlenih zdravnikov je izplačila v okviru PVP
prejelo 52 %.

Tabela 14: Število ostalega kadra, ki je bil vključen v PVP po dejavnostih, in njihov delež glede na vse ostale zaposlene

a) Primarna – 107 ostalega kadra, od tega 74 v
splošnih ambulantah, 10 v ginekologiji in 23 v
dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja.
b) Specialistične dejavnosti – 17, od tega po štirje v pulmologiji in UZ, trije v RTG dejavnosti,
po dva v okulistiki, diabetologiji in ortopediji.
c) Zobozdravstvo – 10, od tega 2 v odraslem zobozdravstvu in 8 v mladinskem zobozdravstvu.

Skupaj je bilo s področja ostalega kadra udeleženih 134 od skupnih 146 (92 %), ki so podpisali
soglasje za sodelovanje v PVP (od skupnih 212).
Od ostalega kadra je izplačila v okviru PVP prejelo 69 % vseh zaposlenih.

Tabela 15: Povprečna vrednost izplačila, ločeno za zdravnike po dejavnostih in za ostali kader (bruto)
a) primarna
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b) sekundarna

c) zobozdravstvo

V okviru OZG je iz projekta PVP dodatna plačila prejelo malo več kot polovica vseh zdravnikov
in skoraj 70 % ostalih zaposlenih. Pri zdravnikih
izstopa nizek delež vključenih specializantov in
tudi zobozdravnikov. Vključenost ostalega kadra je, z izjemo zaposlenih v zobozdravstvu,
precej višja in dosega več kot 70 %. Po višini
izplačil pri zdravnikih in ostalih zaposlenih so
bile najvišje vrednosti izplačane na področju
primernega nivoja, sledi zobozdravstvo, najnižje
vrednosti pa so bile na področju specialističnega nivoja.
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Za večjo analitično vrednost navedenih podatkov bi vsekakor potreboval še podatke glede
napotitev na druge nivoje, saj je bilo temeljno
izhodišče v okviru PVP znižanje števila napotitev z zagotavljanjem večjega obsega storitev na
primernem nivoju zdravstvenega varstva. Vsaj
po podatkih, ki sem jih zasledil v medijih, pa
se je število teh v povprečju celo povečalo. Posledično seveda to predstavlja dodatni pritisk
na čakalne dobe. V OZG se sicer izvaja pilotni
projekt ePosvet v sodelovanju s SB Jesenice, ki
je razbremenil specialiste interniste in kirurge,
ki so bili v SB Jesenice vključeni v projekt, za
15–20 obiskov/mesec.

21. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Moravske Toplice 18. in 19. oktober 2018

asist. mag. Franc Vindišar

PVP – poskus nagrajevanja zaposlenih

9. ZAKLJUČEK
V okviru PVP je bil v praksi narejen poskus
uvedbe variabilnega nagrajevanja zaposlenih v
zdravstvu. Celoten projekt, po moji oceni, ni
dosegel pričakovanih ciljev zaradi številnih razlogov, ki jih bom predstavil v nadaljevanju. Podobno stanje pa je tudi na področju variabilnega
nagrajevanja.

skrajševanja čakalnih dob in uvajanja normativov, kjer je bilo pričakovati težnjo izvajalcev pri
podaljševanju normativov, kar je v popolnem
nasprotju s prvim ciljem. Ob tem pa smo pogrešali aktivni pristop plačnika – ZZZS, ki se,
kljub pozivom, v projekt ni vključeval v pričakovanem obsegu.

Prvi razlog za dosežene rezultate PVP je vsekakor dejstvo, da smo področje normativov dela
zdravnikov uvajali pod pritiskom stavke in posledično v časovnih okvirih, ki niso omogočali
pravega projektnega pristopa. Kljub predhodno
napovedanim težavam tako ni bilo časa in marsikje tudi prave volje, da bi se o tem pogovorili,
preskusili rešitve v praksi in poenotili stališča.
Pristop različnih deležnikov ni bil ustrezen,
tako da je prevladoval občutek vsiljenosti celotnega PVP. Kljub vsemu pa je treba omeniti
precejšnje razlike med primarnim nivojem ter
sekundarnim in terciarnim, kjer je bilo sodelovanja še neprimerno manj.

Glede variabilnega nagrajevanja so bili kljub težavam doseženi nekateri rezultati, zato bi bilo
treba narediti analize pri vseh izvajalcih ter poiskati dobre in slabe strani metodologije. Med
slabe vsekakor na prvo mesto sodi problematika
informacijske podpore. Ta bi morala zagotavljati avtomatizacijo zbiranja podatkov opravljenega dela. Težava ostaja način sprejemanja normativov, kjer metodologija v PVP, ki predvideva
vključitev Zdravstvenega sveta kot končnega
odločevalca, ni ustrezna. Na tem mestu vidim
vlogo Ministrstva za zdravje, seveda ob sodelovanju stroke in tudi ZZZS kot inštitucije, ki ima
podatke o realizacijah posameznih zdravstvenih
storitev. Manjkajoče s področja hospitalnega
dela, ki je vključeno v SPP, pa morajo prispevati
sami izvajalci. Ob uvajanju normativov nikakor
ne smemo ogroziti celotnega sistema in zmanjšati dostopnosti, kar zahteva pozitivni pristop
vseh deležnikov, od stroke do plačnika. Ravno
to področje ostaja odprt izziv za bližnjo prihodnost. Stanje je na področju primarnega nivoja precej boljše in zahteva le manjše korekcije,
precej slabše pa je na področju sekundarnega
in terciarnega dela, kjer pa je sam način dela
zdravnikov in tudi ostalih zaposlenih precej bolj
raznolik, kar zahteva precej širši pogled pri uvajanju metod spremljanja doseganja normativov.
Pri določanju normativov pa bo treba zagotoviti nov način sprejemanja, ki mora vključevati
postopnost in enoten pristop pri vseh izvajalcih.

Menim, da je bila pri projektu velika težava
enotno vodenje in predvsem določitev odgovornosti. Prihajalo je do zamenjav na vodilnih
mestih, vključevanja novih ljudi, ki celotnega
projekta niso poznali in predvsem niso imeli izkušenj z neposrednih področij dela. Pomembna
težava je bila metodologija spremljanja čakalnih
seznamov, ki je tudi sicer eden pomembnih razlogov za težave, ki se v zvezi s tem pojavljajo v
javnosti. Metodologija spremljanja po trenutnih
VZS je neustrezna in zavajajoča. Še najbolj moti
področje radiologije, kjer smo sicer že predlagali korekcije, a predlogi niso bili upoštevani.
Žal tudi novi način spremljanja, s predhodnega
sistema NAČAS na trenutno eNaročanje, ni bistveno izboljšal stanja. Težava projekta je tudi
vzporednost pri doseganju ciljev na področju
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Abstract

Vodenje ustanove zahteva poznavanje človeškega
značaja ter poznavanje podobnosti in različnosti
tako med posamezniki kot skupinami, ki sestavljajo zaposlene delavce.

The management of the institution requires knowledge of the human character as well as knowledge of similarity and diversity, both between
individuals and groups that together constitute a
large number of employees.

Pri doseganju zastavljenih ciljev in namena ustanove nam lahko pomagata razumevanje ter upoštevanje spoznanj teorije izbire (TI) Williama
Glasserja in restitucije (R) Diane C. Gossen. Prva
razlaga človeško motivacijo in vedenje, druga pa
pot do možnosti osebnostne rasti tudi ob napakah, ki jih ljudje počnemo. Obe upoštevata dejstvo, da se ne rodimo kot odgovorna bitja, temveč
se moramo tega šele naučiti.
S tem znanjem lažje razumemo sebe in svoje sodelavce ter učinkoviteje iščemo ravnotežje med
potrebami zaposlenih in cilji ustanove.

In achieving the set goals and the purpose of the
institution, it can help us to understand and to
take into account the findings of W. Glasser’s
Choice Theory (CT) and findings of D. Gossen’s
Restitution (R).
The first explains human motivation, behaviour,
the second shows us the way and the possibility
of personal growth, even with the mistakes that
people make. Both take into account the fact that
we are not born as responsible beings, but have to
learn that.
With this knowledge we will find it easier to understand ourselves and our colleagues and will
more effectively seek a balance between the needs
of employees and the goal of the institution.
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Nemalokrat se v službi znajdemo v položaju, ko
moramo reševati nastale težave. Te lahko nastopijo kot posledica zahtevnosti delovnih nalog,
lahko so povezane z osebnimi stiskami, ki jih
prinesemo s seboj na delovno mesto, ali pa se
porodijo zaradi mnogih novonastalih zahtev, ki
ovirajo že utečeno prakso.
V zadnjih letih smo priča vsakodnevnim »dodatnim nalogam«, ki jih izvajalcem različnih služb
odrejajo nadrejeni. Ti so spet pod pritiskom
pravno ekonomskih zahtev in zahtev usklajevanja naše zakonodaje z evropskimi smernicami.
To pripelje do slabe volje in občutka, da druge
službe ne razumejo naše stroke ter podcenjujejo
našo vlogo v delovanju ustanove.
Zdravniki se jezijo, ko beležijo nešteto obrazcev,
sestre in tehniki se morajo ob bolnikih ukvarjati z vodenjem raznih evidenc, sodelavci oskrbovalnih dejavnosti se borijo z množico naročil,
uprava pa se mora znajti med vedno novimi
pravnimi predpisi, zagotavljati potrebna sredstva ter ohranjati ustanovo brez izgub, če je le
mogoče.
Kako torej najti pravšnjo pot in voditi »hišo s toliko različnimi interesi«, ob tem pa slediti skupnemu interesu – ponuditi čim bolj kakovostne
storitve uporabnikom?
Seveda ni enoznačnega odgovora, a verjamem,
da se lahko z razumevanjem TI (teorije izbire)
in R (restitucije) približamo enemu od mnogih.
Bolnišnice so vedno veljale za »vertikalno vodeno ustanovo«, podobno kot velja za vojsko
in policijo. Vertikalna smer »poveljevanja« je
namenjena čim večji in čim hitrejši učinkovitosti. Gre za ustanove, kjer morajo biti vloge jasno opredeljene – točno se ve, kdo »poveljuje« v
kakšni situaciji. Ko gre za nujno posredovanje,
npr. pri zastoju srca, je zdravnik tisti, ki »poveljuje«, ostali člani tima pa sledijo navodilom.
Kadar je treba odgovoriti na pravni zaplet, »poveljevanje« prevzame pravna služba, ko poči cev
pri centralni napeljavi, »poveljuje« služba tehnične oskrbe. Nego bolnikov prevzame služba
nege, svetovalno terapevtske ukrepe prevzame
svetovalna služba … in tako bi lahko naštevali
še množico ostalih služb, ki sestavljajo potrebne
podsisteme za delovanje bolnišnice.
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Vsak od teh podsistemov ima določeno število
izvajalcev, ti pa imajo svojega vodjo. Seveda, z
njim lastnimi značilnostmi, potrebami, stiskami, predstavami o tem, kako bi se kaj lahko »bolje rešilo«. Nemogoče je torej pričakovati, da bi
delo potekalo brez zapletov.
Teorija izbire vidi človeka kot bolj ali manj odgovorno bitje, ki se lahko svobodno odloča o tem,
kar bo počel. Rodi se s prirojenimi potrebami,
ki odsevajo v »svetu želja«. Če bi lahko uresničil
svoje želje, bi to zanj pomenilo »srečo«. To je seveda težko dosegljivo, in kadar nekomu ne uspe
zadovoljiti osnovne psihološke potrebe (želje),
možgani vedno pošljejo negativni signal, ki ga
doživi kot občutek nezadovoljstva. To neprijetno občutje žene človeka v ponovne poskuse.
Vsak uspešen poskus je nagrajen s pozitivnimi
signali zadovoljstva. Tako eni kot drugi signali
nas usmerjajo k iskanju in doseganju cilja.
Osnovne psihološke potrebe lahko najbolje zadovoljimo v stiku z drugimi, in to preko lastne
dejavnosti. Naše vedenje nastopa vedno v sestavi fizioloških sprememb organizma, v doživljanju čustvovanja, v miselnih procesih in v
neposredni akciji. Zavestno lahko vplivamo le
na slednji dve sestavini vedenja, medtem ko na
sestavini čustvovanja in fiziologije ne (oz. dosti
težje).
Dodatno vse skupaj zaplete dejstvo, da se rodimo z različno velikimi potrebami, tako da si dva
sodelavca nista nujno zelo podobna – vsaj glede velikosti njunih potreb, ki dajejo energijo in
motivacijo za življenjsko udejstvovanje. Nekdo
ima lahko na primer veliko potrebo po moči in
majhno po ljubezni, njegov sodelavec pa ravno
obratno. Tako bo prvemu vedno primanjkovalo priložnosti za dokazovanje, istočasno pa se
bo drugi počutil zapostavljenega, osamljenega
ali zapuščenega. Ne smemo še pozabiti ostalih
potreb, ki jih omenja avtor: potrebe po preživetju/reprodukciji, potrebe po svobodi in potrebe
po zabavi. Ob tako raznolikih možnostih se ne
bomo »nikoli dolgočasili«.
Pomembno je tudi pojmovanje človekove odgovornosti. Rodimo se le z osnovnimi psihološkimi potrebami in nujo, da sledimo njihovi
zadovoljitvi. Otrok skuša zadovoljiti potrebe
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po čim krajši poti. Te poti so zanj sprejemljive
in odgovarjajo njegovi vlogi, ko je za njegove
bližnje »središče vesolja«. A med odraščanjem
se uči zadovoljitev potreb odložiti. Uči se prepoznavanja podobnih potreb ostalih okoli sebe
in spoznava, da jim pri tem lahko pomaga ali
jih ovira. Seveda velja tudi obratno. Velja, da se
otroci lahko učijo odgovornega vedenja le ob
odgovornih odraslih ter le ob pravi meri ljubezni in discipline. Če nekomu tovrstni vzori
manjkajo, bo kot odrasel človek izkazoval pomanjkanje občutljivosti do sočloveka. Samoumevno mu bo, da hiti za zadovoljitvijo lastnih
potreb, ne glede na druge v okolici. Odgovornost je torej sposobnost, da zadovoljujemo svoje
potrebe na način, ki omogoča, da tudi ljudje ob
nas zadovoljujejo svoje.
Vsakdo lahko kdaj stori kakšno napako, se odloči za slabšo izmed možnosti in se znajde v situaciji, ko je »klican na odgovornost«, navadno
k svojemu nadrejenemu. V takšni situaciji je dobro poznati zamisel in načela restitucije.
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že, kako«. Prvi ustvarja zamere, drugi širi med
zaposlenimi zaupanje. Prvi povzroča občutja
krivde, drugi pomaga popraviti napake.
Tako pridemo do tega, da je pod enim vodstvom
delo zanimivo, pod drugačnim pa kaj hitro dolgočasno, če ne naporno.
Ustvarjalno in spodbudno klimo ustanove je
težje vzpostaviti, kadar je med zaposlenimi več
ljudi z veliko potrebo po moči ter dosti manjšo
potrebo po sprejetju in bližini. Ti dajejo prednost zunanjemu videzu učinkovitosti pred kakovostno izpeljanimi delovnimi nalogami in
dobrimi medosebnimi odnosi.
Dobro klimo spodbujajo t. i. povezujoče navade: podpiranje, poslušanje, opogumljanje, sprejemanje, zaupanje, spoštovanje in pogovor o
razlikah.
Kritiziranje, pritoževanje, obtoževanje, nerganje, grožnje, kaznovanje in podkupovanje ali
nagrajevanje zaradi kontrole pa so skupek za
dobro klimo pogubnih navad.

Opredelimo jo lahko kot postopek, v katerem
lahko popravimo storjeno napako in ob tem
celo osebnostno rastemo. V tem postopku iščemo ustrezno nadomestilo, potreben je napor
storilca in izvedba naj spodbuja opuščanje napak. Vse skupaj izpeljemo čim bliže področju,
kjer je bila storjena napaka.

Ob upoštevanju zgoraj opisanih spoznanj, s pravo mero iskanja ravnotežja med toplimi, spodbudnimi odnosi, humorjem in delčkom altruizma ter naporom za čim bolj kakovostno delo,
bodo naše ustanove lahko še učinkovitejše.

Restitucija je vezana na vrednoto, na način, kako ravnamo z ljudmi, in ne le na posamičen dogodek. Izvedba postopka naj ne vsebuje kritiziranja in naj se skuša izogniti občutjem krivde.

1. Boben Bardutzky, Darja: Pomen pristnega
odnosa v realitetni terapiji, Svet kakovosti
(str. 24–28), Maribor 1995.
2. Boben Bardutzky, Darja: Ali nas ogroža prestižna motnja? Gorenjski Glas – spletni časopisni
arhiv, marec 2010.
3. Glasser, William: Teorija izbire – nova psihologija osebne svobode, Regionalno izobraževani
center, Radovljica 1998.
4. Gossen, C. Diane: Restitucija, Regionalni
izobraževalni center, Radovljica 1993.
5. Lojk, Leon: Znanstvena utemeljenost realitetne terapije, Svetovalno izobraževalni center,
Kranj 2009.
6. Suffield, Jean Seville: 10 Steps to Dynamic
Leadership, Imprimerie Marquis, Canada 2008.

Da lahko uporabimo principe restitucije, je treba v ustanovi graditi spodbudno in toplo klimo.
Zaposlene spodbujamo, da znajo sami ocenjevati kakovost dela in se trudijo, da jo izboljšujejo.
Kakovostno opravljeno delo daje dobro počutje
in ne vzbuja razdiralnih teženj.
Na klimo ustanove v veliki meri vpliva vodstveni kader. Zaposleni so namreč strokovnjaki, ki
v svojo stroko lahko uvajajo ustvarjalen pristop.
Da se jim to omogoči, potrebujejo VODJO in
ne ŠEFA. Prvi vodi, drugi sili; vodja zaupa v sodelovanje, šefova vloga rada sloni na avtoritarnosti. Vodja ustvarja zaupanje, šef vzbuja strah.
Šef vedno »ve, kako«, medtem ko vodja »poka-
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STROKOVNA SREČANJA

1. Ljubljana, december 1992, 2. Ljubljana, marec 1994, 3. Ljubljana, november 1996, 4. Radenci, april 1997,
5. Nova Gorica, april 1998, 6. Čatež, april 1999, 7. Portorož, april 2000, 8. Zreče, april 2001, 9. Bled, april 2002,
10. Ljubljana, april 2003, 11. Maribor, april 2004, 12. Otočec, maj 2005, 13. Portorož, maj 2006, 14. Radenci, maj 2007,
15. Ptuj, maj 2008, 16. Rogaška Slatina, maj 2009, 17. Čatež, maj 2010, 18. Bohinjska Bistrica, maj 2011,
19. Rimske Toplice, maj 2012, 20. Ljubljana, maj 2013, 21. Portorož, maj 2014, 22. Nova Gorica, maj 2015,
23. Bohinjska Bistrica, maj 2016, 24. Laško, maj 2017, 25. Bernardin, maj 2018

									

MORAVSKE TOPLICE, 18. in 19. oktober 2018

JESENSKA SREČANJA

1. Ljubljana, december 1997, 2. Bled, november 1998, 3. Žalec, november 1999 (odpadlo), 3. Otočec, oktober 2000,
4. Velenje, november 2001, 5. Nova Gorica, oktober 2002, 6. Moravske Toplice, oktober 2003, 7. Rogaška Slatina, oktober 2004,
8. Kranjska gora, oktober 2005, 9. Podčetrtek, oktober 2006, 10. Nova Gorica, oktober 2007, 11. Laško, oktober 2008,
12. Bled, oktober 2009, 13. Lipica, oktober 2010, 14. Lendava, oktober 2011, 15. Ankaran, oktober 2012,
16. Zreče, oktober 2013, 17. Podčetrtek, oktober 2014, 18. Radenci, oktober 2015, 19. Maribor, oktober 2016,
20. Ptuj, oktober 2017, 21. Moravske Toplice, oktober 2018
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