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Izhodišče 
•  Iztočnica za analizo je paraliza sprememb v zdravstvenem zavarovanju 
•  Še lani je bila aktualna uvedba posebne dajatve namesto dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja 
•  Sedanja koalicijska pogodba:  

–  »Dopolnilno zavarovanje bomo preoblikovali skladno z evropskimi direktivami na 
način, da bomo zagotovili kritje košarice pravic iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja.« 

–  »Proučili bomo trg obveznih zavarovanj v primerljivih državah EU in, če se bodo te 
rešitve izkazale primerne za Slovenijo, uvedli sistem večjega številka ponudnikov 
obveznega zavarovanja.« 

•  Kako to razumeti? 
–  Brez doplačil? 
–  Več ponudnikov obveznega socialnega zavarovanja? 
–  Lanski predlog zavarovalnic za obvezno pogodbeno zavarovanje? 
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Vprašanje več zavarovateljev 
•  Večina zahodnoevropskih držav, z izjemo tistih z Beveridgeevim 

modelom, ima več plačnikov; število plačnikov se zmanjšuje 
•  Primer: v Švici se je število iz 1100 v letu 1960 zmanjšalo na 86 v letu 

2006; vendar so Švicarji v letu 2007 zavrnili zdravstveno reformo, ki je 
uvajala združitev vseh zavarovalnic v enoten sistem 

•  Srednjeevropske države: uvedba več blagajn ali poskusi, da bi se to uvedlo 
•  Kdaj je to učinkovito (študija Svetovne banke): 

–  Vpeljana izravnava oziroma redistribucija med zavarovalnicami 
–  Vzpostavljen konkurenčni trg izvajalcev zdravstvenih storitev 
–  Dobro informirani zavarovanci oziroma potrošniki 
–  Vzpostavljen sistem za zbiranje podatkov in merjenje kakovosti 
–  Vzpostavljena upravljavska struktura, ki lahko posreduje in odpravlja negativne učinke 

konkurence 
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Več zavarovateljev v Sloveniji? 
•  V Sloveniji večine od naštetih pogojev nimamo izpolnjenih 

–  V obveznem socialnem zavarovanju le en plačnik 
–  V dopolnilnem trije, vendar izpolnjen le prvi pogoj – izravnalna shema 

•  Ker manjkajo preostali potrebni mehanizmi, so zavarovalnice več ali manj zgolj 
pasivni plačniki, ki ne morejo vplivati na obvladovanje odhodkov ali kakovost 
storitev 

•  Zmote: 
–  Zgolj sprememba v financiranju ali prehod od enega na več plačnikov ne more sama po 

sebi povečati učinkovitosti zdravstvenega sistema 
–  Prav tako se učikovitost ne poveča z ukinitvijo več plačnikov pri dopolnilnem 

•  Bistveno je, da lahko plačnik ali plačniki vpliva(jo) na učinkovitost zakupa storitev 
– selektivni zakup storitev glede na kazalnike kakovosti, upravljana oskrba, 
zavarovalniški mehanizmi (doplačila, franšize, stimuliranje izbire izvajalcev …) 
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Kaj upoštevati pri redistribuciji 
•  Za učinkovito redistribucijo mora formula za prilagoditev rizika zajeti čim 

več relevantnih dejavnikov, ki opisujejo bodočo pričakovano višino 
stroškov zdravstvenih storitev posameznika 

•  Večina sistemov uporablja dejavnike, ki so lažje dostopni, ne pa tistih, ki 
bi res dobro opisovali bodoče pričakovane stroške 

•  Napoved variacije v letnih stroških: 
–  Demografski modeli pojasnijo le od 2 do 5 % variacije v letnih stroških posameznika 
–  Nizozemski model, ki je trenutno najnaprednejši, napove okrog 22 odstotkov variacije 

•  V Sloveniji modelov, ki bi učinkovito napovedovali bodoče pričakovane stroške 
zdravstvenih storitev (po posamezniku), še nimamo 

•  V primeru uvedbe več zavarovateljev obveznega socialnega zavarovanja ali 
obveznega pogodbenega bodo taki modeli nujni za učinkovito delovanje trga 
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Podatki in model 
•  Za analizo dejavnikov, ki bi jih kazalo upoštevati pri modelu za izračun 

bodočih pričakovanih stroškov zdravstvenih storitev posameznika, smo 
uporabili depersonalizirane podatke o škodah dopolnilnega zavarovanja 
zavarovalnice Vzajemna 

•  Ti podatki ne vsebujejo vseh storitev – ne vsebujejo tistih, ki so v celoti 
krite iz obveznega zavarovanja (rak, diabetes …) 

•  Upoštevali smo zgolj podatke o tistih osebah, ki so imele kritje v celotnem 
obdobju od januarja 2007 do decembra 2010 (okrog 750.000 oseb) 

•  Vpliv »stroškov umiranja« (pri bolnišnični obravnavi so stroški za osebe, 
ki so v letu umrle, v povprečju za 4,1-krat višji od stroškov za osebe, ki so 
preživele) 

•  Obravnavamo le stroške glede na preteklo škodno dogajanje, brez 
upoštevanja povišanih stroškov v zadnjem letu življenja 
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Demografski dejavniki 
•  Osnovna kriterija za oceno bodočih škod sta starost in spol  
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Demografski dejavniki 
•  Delež doplačil v skupnem stroški zdravstvenih storitev  
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Zadostnost demografskih dejavnikov 
•  Glede na veliko odvisnost povprečnih stroškov od starosti in spola bi 

pričakovali, da demografski dejavniki dovolj dobro opišejo pričakovane 
prihodnje stroške 

•  Vendar pa so razlike znotraj posamezne starosti še bistveno večje: 
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Lorenzeva krivulja  
•  Kolikšen del vseh stroškov odpade na kolikšen del opazovane populacije – 

odmik od enakomerne distribucije 
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Stroški glede na statistične regije 
•  Razlike med regijami niso korelirane s pričakovano življenjsko dobo 
•  Moški: 
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Stroški glede na statistične regije 
•  Razlike med regijami pri nižjih starostih nisto velike 
•  Ženske: 
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Vpliv predhodne hospitalizacije 
•  Najnaprednejši modeli za redistribucijo premij vključujejo podatke o 

predhodnih zdravstvenih storitvah 
•  Več načinov: 

–  Upoštevanje hospitaliziranosti 
–  Določitev stroškovnih diagnostičnih skupin glede na bolnišnično obravnavo v preteklem 

letu 
–  Večletni modeli  
–  Upoštevanje pretekle porabe zdravil po stroškovnih skupinah zdravil 

•  Sistemi navadno začnejo pri preprostejših modelih, ker je treba model »umeriti«; 
postopoma se dodajajo novi parametri 
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Višina stroškov glede na hospitalizacijo 
•  Višina stroškov glede na hospitalizacijo v preteklem letu – pričakovani 

stroški pri moških kar 3,6-krat višji, pri ženskah 2,6-krat višji 
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Višina stroškov glede na hospitalizacijo 
•  Višina stroškov glede na hospitalizacijo – tri leta po hospitalizaciji – 

pričakovani stroški pri moških še 2,8-krat višji, pri ženskah 2,0-krat višji 
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Sklep 
•  Demografski model ni dovolj za učinkovito napoved bodočih 

pričakovanih škod 
•  Smiselno je uporabiti tudi podatke o predhodnih hospitalizacijah in porabi 

zdravil 
•  Po vzoru drugih tovrstnih modelov je smiselno preveriti socialne kriterije: 

zaposlenost, samozaposlenost, brezposelnost, omejena zmožnost za delo 
•  Za pripravo modela je seveda treba vedeti, čemu bo namenjen: ali za več 

ponudnikov obveznega socialnega zavarovanja ali obveznega 
pogodbenega … 

•  Šele z jasnim ciljem se lahko model ustrezno kalibrira, pričakujemo pa, 
da bodo modeli bodo prej ali slej potrebni 

•  Analiza je pokazala, da je že sedaj na voljo dovolj podatkov za njihovo 
pripravo 
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