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POVZETEK
Kljub zgodnji osnovni informatizaciji zdravstvenih organizacij v Sloveniji še vedno nimamo
povezljivega in celovitega zdravstvenega informacijskega sistema (ZIS). Številni tovrstni
informacijski sistemi (IS) so bili razviti znotraj posameznih javnih zdravstvenih institucij in
so namenjeni predvsem zadovoljevanju lastnih potreb. Obstoječi ZIS med seboj niso
zadostno komunikacijsko povezljivi in ne nudijo zanesljivih, relevantnih in ažurnih
podatkov. Cilj projekta informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema (eZdravje) iz
leta 2005 je uvedba sodobnih in večstransko uporabnih informacijskih rešitev v poslovanje
slovenskega zdravstvenega sistema ter povezava lokalnih IS v funkcionalen nacionalni
ZIS. Tovrsten nacionalni ZIS bi državljanom in zdravstvenim delavcem zagotovil
premostitev številnih ovir pri iskanju informacij, ki so relevantne za proces zdravstvene
oskrbe, upravljavcem pa bi omogočil boljše spremljanje poslovanja zdravstvenih zavodov
ter na dokazih temelječe odločanje in ukrepanje. S celovito informatizacijo in izgradnjo
ustrezne poslovno-informacijske arhitekture (PIA) bi si slovensko zdravstvo zagotovilo
možnosti za kakovostno delo z bolniki, učinkovito upravljanje zdravstvenih informacij,
nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema ter njegovo konkurenčno vključevanje v evropski
prostor. Na podlagi verodostojnih ekonomskih, administrativnih in kliničnih podatkov bi
bilo omogočeno lažje načrtovanje in upravljanje zdravstvenih zavodov oziroma
zdravstvenega sistema kot celote. Slednje bi pomenilo odločen korak k doseganju
dolgoročnih ciljev ter omogočilo zadovoljitev naraščajočih potreb in različnih interesov
deležnikov znotraj zdravstvenega sistema.
Doktorska disertacija v prvem delu raziskave naslavlja ustreznost strateških dokumentov
predvsem z vidika ukrepov, ki bi zagotovili sistematično in avtomatizirano zbiranje
podatkov in informacij, potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega
sistema. V nadaljevanju se raziskava osredotoča na zmogljivost obstoječih ZIS z vidika
zadovoljevanja informacijskih potreb za oblikovanje zdravstvenih kazalnikov, aktivnosti
zdravstvene politike na področju opredelitve zdravstvenih kazalnikov ter uporabnost
obstoječih modelov kazalnikov za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema. V
zadnjem delu poskuša raziskava preučiti potencialne vplive uvedbe koncepta PIA na
oblikovanje zdravstvenih politik, spremljanje poslovanja ter upravljanje zdravstvenega
sistema. Na podlagi slednjih ugotovitev in predstavljenih teoretičnih izhodišč doktorska
disertacija ob koncu podaja smernice in priporočila za razvoj PIA slovenskega
zdravstvenega sistema oziroma integracijo obstoječih in razvijajočih se ZIS v konsistenten
arhitekturni okvir.
Glede na vsebinske značilnosti predmeta preučevanja je bila v pričujoči doktorski
disertaciji kot najbolj ustrezna raziskovalna metoda izbrana študija primera. Slednja izbira
je prilagojena načrtovanemu načinu pridobivanja podatkov in raziskovalni problematiki.
Ocenili smo namreč, da kvantitativna empirična raziskava v samostojni obliki ne bi
ponudila zadovoljivih in verodostojnih rezultatov, saj se kompleksno raziskovalno področje
nahaja šele v začetni razvojni fazi, težko pa bi zagotovili tudi reprezentativnost
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raziskovalnega vzorca. Postopek zbiranja podatkov znotraj študije primera je temeljil
predvsem na intervjujih ter analizi dokumentacije in opazovanju.
Objektivna in celovita ocena trenutnega stanja na področju zdravstvene informatike v
Sloveniji je zaradi različnih razlogov precej težavna; celotno področje je namreč izredno
heterogeno, tako v smislu različne stopnje informatiziranosti posameznih zdravstvenih
dejavnosti kot tudi številnih različnih informacijskih rešitev, ki se ta trenutek uporabljajo v
zdravstvenem sistemu. Izčrpen pregled razmer na področju je razkril, da težave, s
katerimi se srečuje projekt informatizacije, na eni strani izhajajo iz tehnično-tehnoloških
značilnosti obstoječih ter povečini fragmentiranih in nepovezljivih ZIS, ki so posledica
neusklajenega razvoja na področju zdravstvene informatike v zadnjih desetletjih.
Obstoječi ZIS sorazmerno dobro pokrivajo določene administrativne vidike poslovanja
zdravstvenih zavodov, njihov prispevek na področju zagotavljanja uporabnih kliničnih ter
upravljavskih podatkov pa je relativno omejen. Na drugi strani pa glavni krivci za
obstoječe stanje prihajajo iz upravljavskih oziroma političnih krogov, ki so razvoj
zdravstvene informatike v tem obdobju prepustili lastnim pobudam, potrebam in
interesom različnih posameznikov. Poleg tega pristojni v zadnjih letih niso uspeli
spodbuditi razvoja in uresničitve projekta informatizacije z močnejšo politično (finančno,
kadrovsko, organizacijsko) podporo ter oblikovanjem nove, moderne in konsistentne
strategije, ki bi stremela k integracij vseh ZIS v celovito in funkcionalno PIA. Tudi na
področju zdravstvenih kazalnikov v zadnjih letih ni bilo opaziti značajnih kvalitativnih
premikov ter intenzivnejše povezave sistema obstoječih kazalnikov z IKT rešitvami, ki se
razvijajo znotraj projekta informatizacije.
Kljub pomanjkanju enotnih strateških in operativnih dokumentov ter težavam na področju
projektnega vodenja je približno v zadnjem letu in pol ob velikih zamudah prišlo do
napredka pri razvoju in implementaciji tako nekaterih temeljnih infrastrukturnih
podprojektov kot tudi določenih konkretnih aplikacij eZdravja. S tega vidika so že
uresničeni in v naslednjih dveh letih načrtovani podprojekti na področju eZdravja
nesporno zelo pomembni, ostaja pa skrb, da bodo ti podprojekti ostali nepovezani v neko
funkcionalno celoto, ki bi lahko prispevala v boju z vse večjimi težavami, s katerimi se
srečujemo v zdravstvu. Največji razlog za skrbi leži predvsem v pomanjkanju
dolgoročnega politično-strateškega okvirja, v katerega bi lahko umestili izolirane
podprojekte in jih povezali v celovito in operativno nacionalno rešitev. Trenutna odsotnost
strateških smernic in operativnega načrta lahko znatno prispeva k razvojnemu zastoju ter
posledično spodkopa vse dosedanje napore in odloži končno realizacijo projekta
informatizacije slovenskega zdravstva za nedoločen čas.
Ključne besede: ZIS, eZdravje, PIA, zdravstveni podatki in informacije, zdravstveni
kazalniki, poslovanje zdravstvenega sistema, študija primera, smernice in priporočila za
razvoj PIA.
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SUMMARY
EVALUATION OF INFORMATION SYSTEMS AND ENTERPRISE ARCHITECTURE
MODELS IN HEALTH CARE
Despite the early basic informatization of health care organizations, Slovenia still does not
have an interoperable and integrated health information system (HIS). Numerous
information systems (IS) have been developed within the individual public health care
institutions and are designed specifically to meet their own needs. Existing HIS are not
sufficiently interoperable between each other and do not provide reliable, relevant and
timely information. The main goal of the project for informatization of the Slovenian
health care system (eHealth) dating from 2005, is the introduction of modern and multiuse ICT solutions to the Slovenian health care system operations, and the connection of
local IS into the functional national HIS. Such national HIS could provide citizens and
health care professionals to overcome many obstacles in finding the information relevant
to the process of health care, it would allow managers to conduct better monitoring of the
health care institutions, and facilitate evidence-based decision-making followed by
appropriate action. Comprehensive informatization and construction of the adequate
Enterprise Architecture (EA) would provide opportunities for quality work with patients,
effective management of health information, further development of the health care
system, and its competitive positioning in Europe. Based on the credible economic,
administrative and clinical data, eHealth could facilitate easier planning and management
of health care institutions and health care system as a whole. The latter would provide a
decisive step towards achieving the long-term goals and allow to meet the growing needs
and interests of different stakeholders within the health care system.
Doctoral dissertation in the first part of the research addresses the adequacy of strategic
documents, particularly in terms of measures that would ensure a systematic and
automated collection of data and information required for the comprehensive monitoring
of the health care system operations. Following part of the research focuses on the
capacity of existing HIS in terms of satisfying the information needs for the design of
health care indicators, activities of health care policy concerning the definitions of health
care indicators, and the usefulness of existing indicator models for monitoring the overall
functioning of the health care system. The final part attempts to examine the potential
impacts of the EA concept and its introduction into the process of health care policy
making, performance monitoring and management of the health care system. Based on
the findings obtained and presented theoretical principles, doctoral dissertation finally
provides guidelines and recommendations for the development of EA for the Slovenian
health care system, which could facilitate the integration of existing and emerging HIS
into the consistent architectural framework.
Depending on the material characteristics of the research subject, the case study was
selected as the most appropriate research method. The latter choice is adapted to the
planned approach to data collection and research topic. We have estimated that the
quantitative empirical research on its own could not provide the satisfactory and credible
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results, as the complex field of research is still in an early development stage, and it
would be hard to ensure the representativeness of the research sample. The process of
data collection within the case study was mainly based on interviews, documentation
analysis and observation.
Objective and comprehensive assessment of the current situation in the field of health
care informatics in Slovenia is quite difficult for various reasons, namely the entire area is
extremely heterogeneous, both in terms of different levels of informatization concerning
individual health care activities, as well as a wide variety of ICT solutions, which are used
at the moment in the health care system. A comprehensive review of the situation in the
field revealed that the problems facing the informatization project, are on the one hand
arising from the technical and technological characteristics of the existing, largely
fragmented and non-interoperable HIS, which are the result of the uncoordinated
development in the field of health care informatics in recent decades. Existing HIS cover
relatively well certain administrative aspects of the health care institutions operation,
while their contribution in providing useful clinical and management data is relatively
limited. On the other hand, the main culprits for the current situation come from
management and political circles, which have left the development of health care
informatics in recent period to the initiatives, needs and interests of different individuals.
In addition, the responsible institutions have not succeeded in stimulating the
development and implementation of the informatization project in recent years, failing to
provide stronger political (financial, human resources, organizational) support, and create
a new, modern and consistent strategy, aiming to integrate all HIS into a comprehensive
and functional EA. The field of health care indicators has been lacking a significant
qualitative shift in recent years, while the more intensive connection of the health care
indicators with the ICT solutions from eHealth project have not taken place, as well.
Despite the lack of common strategic and operational documents, and difficulties
concerning the project management, in the last year and a half approximately, at long
delays, the progress was made in the development and implementation of some of the
basic infrastructure subprojects as well as certain specific eHealth applications. Already
implemented and planned eHealth subprojects for the next two years are undoubtedly
very important, but there is still a concern that these subprojects could remain
unconnected into a functional item, which could contribute to tackling the increasing
difficulties we are facing in health care. The biggest reason for concern lies primarily in
the lack of long-term political and strategic framework, which could incorporate isolated
subprojects and integrate them into a comprehensive and operational national solution.
The current lack of strategic guidelines and operational plan could significantly contribute
to the development stagnation and consequently undermine all previous efforts as well as
postpone the final realization of the Slovenian health care informatization project for an
indefinite period of time.
Keywords: HIS, eHealth, EA, health care data and information, health care indicators,
operation of health care system, case study, guidelines and recommendations for the
development of EA.
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1 UVOD
Slovensko javno zdravstvo se v zadnjih letih, podobno kot drugi zdravstveni sistemi v
Evropski uniji (EU), vse bolj sooča z velikimi strukturnimi težavami, ki tudi sicer spremljajo
velike državne in javno financirane zdravstvene sisteme v razvitejših državah sveta.
Čeprav se zdravstveni sistemi znotraj EU razlikujejo glede na operativno in finančno
strukturo, pa imajo kljub temu nedvomno skupne cilje in prednostne naloge. Sodobni
evropski zdravstveni sistemi se zaradi objektivnih okoliščin nahajajo pred pomembnimi
razvojnimi izzivi, predvsem z ukrepi za zmanjševanje razlik v zdravju, prilagajanje
demografskim spremembam, zlasti staranju prebivalstva (Pomerleau et al., 2008),
naraščanjem hudih in kroničnih nenalezljivih bolezni (SZO, 2010; Pammolli et al., 2012),
vse večji mobilnosti zdravstvenega osebja in bolnikov, spremljanje čezmejnih in globalnih
zdravstvenih groženj, obvladovanje velike količine zdravstvenih informacij, zagotavljanje
varnosti bolnikov, hiter razvoj medicinskih tehnologij in nujnost ohranjanja dolgoročno
vzdržnih, kakovostnih in socialno naravnanih zdravstvenih sistemov, ki bodo prispevali h
gospodarskemu razvoju in hkrati ustrezno odgovorili na vse večja pričakovanja
ozaveščenih državljanov (MZ, 2008). Gre za težave, ki se jim v prihodnosti ne bo moč
izogniti in bodo zahtevale korenite posege v trenutno ureditev zdravstvenega sistema, ki
se na eni strani sooča z neučinkovito porabo javnih sredstev, kar vse bolj obremenjuje
gospodarstvo ter omejuje prepotrebne investicije v zdravstveno infrastrukturo, na drugi
strani pa je zdravstveni sistem soočen s celo množico rigidnih instrumentov ekonomske in
zdravstvene politike, ki zavirajo razvoj, inovacije in strukturne reforme (Živkovič et al.,
2007).
Ena izmed temeljnih strukturnih reform, ki naj bi omogočila uspešno spopadanje s
številnimi izzivi, ki se nahajajo pred slovenskim zdravstvom, je učinkovita in celovita
informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema. Projekt informatizacije slovenskega
zdravstva (eZdravje), ki sledi nacionalnim, evropskim kot tudi usmeritvam Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO), je eden ključnih dolgoročnih ciljev javnega sektorja v
Sloveniji (MZ, 2005). Izkušnje razvitih držav kažejo, da imajo uspešno izvedeni projekti
informatizacije zdravstva izjemno velik nacionalni in strateški pomen za nadaljnji razvoj
zdravstvenega sistema, kažejo pa tudi širše implikacije v smeri povečanja družbene
blaginje, gospodarskega napredka in razvoja informacijske družbe (Ammenwerth et al.,
2003; Krickeberg, 2007; SZO, 2010; Black et al., 2011; Bardhan in Thouin, 2013).
Temeljite zdravstvene reforme, ki so posredno povzročile sistematično zbiranje, analizo in
uporabo zdravstvenih podatkov s ciljem izboljšanja zdravstvene oskrbe in učinkovitejšega
zdravstvenega menedžmenta, so se v razvitih državah pričele v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Treba je poudariti, da informatizacija zdravstva zaradi obsežnosti in
pomembnosti področja predstavlja zelo zahtevno nalogo tudi za najbolj razvite
zdravstvene sisteme na svetu, saj celovit zdravstveni informacijski sistem (ZIS) zaradi
svoje kompleksne in multidimenzionalne strukture vsebuje številne domene oziroma
različne visoko specializirane podsisteme (Konstantinidis et al., 2012; Jensen, 2013).
Splošno je ZIS mogoče opredeliti kot skupek orodij in postopkov, ki jih program
1

zdravstvene oskrbe uporablja za zbiranje, procesiranje in prenos podatkov ter so nujno
potrebni za spremljanje, vrednotenje in nadzor zdravstvenega sistema (SZO, 2008;
Leung, 2012; Li et al., 2012).
Informatizacija tako obsežnih organizacijskih sistemov, kot je zdravstveni sistem, zahteva
predhodno izgradnjo poslovno-informacijske arhitekture (PIA), ki omogoča povezavo in
uskladitev že obstoječih informacijskih sistemov (IS) ter na novo se razvijajočega
nacionalnega ZIS (eZdravje) s številnimi elementi in dejavniki slovenskega zdravstvenega
ekosistema. Koncept PIA (ang. Enterprise Architecture – EA, Zachman, 1987) je na eni
strani opredeljen kot ključni sestav sistema, ki vključuje vse njegove komponente, njihove
medsebojne povezave in povezave z okoljem ter načela, ki vodijo njegovo načrtovanje in
razvoj (IEEE Standard 1471, IEEE-SA, 2000), na drugi strani pa kot skladna celota načel,
metod in modelov, ki se uporabljajo pri načrtovanju in uresničevanju organizacijske
strukture, poslovnih procesov, IS in infrastrukture poslovnega sistema (Lankhorst, 2005).
PIA vključuje izjemno široko paleto elementov in dejavnikov, ki presegajo klasične
organizacijske okvirje in segajo vse od zdravstvene politike ter financiranja in upravljanja
javnih zdravstvenih zavodov pa do zdravstvenih poslovnih procesov, poslovnega modela,
deležnikov v zdravstvu ter povsem konkretnih aplikativnih in tehnoloških rešitev.
Oblikovanje in uporaba PIA v slovenskem zdravstvenem sistemu bi naj omogočila
identifikacijo in specifikacijo elementov znotraj vrednostne verige za celoten zdravstveni
sistem, kritični pogled na trenutne in bodoče investicije, procesno in tehnološko skladnost
s poslovno strategijo in izvajanje ustreznih menedžerskih konceptov znotraj organizacije
(npr. upravljanje poslovnih procesov) ter izbiro optimalne smeri razvoja informacijske in
tehnično-tehnološke arhitekture.
S problematiko informatizacije zdravstva se Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
(MZ) ukvarja že dobri dve desetletji. Kljub zgodnji osnovni informatizaciji zdravstvenih
organizacij v Sloveniji še vedno nimamo povezljivega in celovitega ZIS. Številni tovrstni IS
so bili razviti znotraj posameznih javnih zdravstvenih institucij in so namenjeni predvsem
zadovoljevanju lastnih potreb, med seboj pa niso zadostno komunikacijsko povezljivi in ne
nudijo kakovostnih, zanesljivih, relevantnih in ažurnih podatkov (MZ, 2005; Rotar-Pavlič,
2005; Kolšek, 2009). Cilj informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema je uvedba
sodobnih in večstransko uporabnih informacijskih rešitev v poslovanje slovenskega
zdravstvenega sistema ter povezava lokalnih IS v funkcionalen ZIS (MZ, 2005; Gašperšič,
2008; MZ, 2008; Meglič in Brodnik, 2010). Tovrstna povezava lokalnih IS bi državljanom
in zdravstvenim delavcem zagotovila premostitev številnih ovir pri iskanju informacij, ki so
relevantne za proces zdravstvene oskrbe, upravljavcem pa bi omogočila boljše
spremljanje poslovanja zdravstvenih zavodov ter na dokazih temelječe odločanje in
sprejemanje potrebnih ukrepov. Slednje bi pomenilo odločen korak k doseganju
dolgoročnih ciljev slovenskega zdravstvenega sistema in omogočilo zadovoljitev potreb in
interesov vseh deležnikov znotraj zdravstvenega sistema (MZ, 2005; Poredoš, 2005;
Eržen, 2007; Iljaž et al., 2011).
Projekt eZdravje zajema v svoji najnovejši obliki s 17 podprojekti obsežno prenovo
informacijsko-komunikacijskega sistema v zdravstvenem varstvu v Sloveniji. Do leta 2023
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naj bi tako predvidoma uresničili projekt informatizacije zdravstva in vzpostavili nacionalni
ZIS, ki naj bi s svojimi strateškimi usmeritvami in cilji omogočal spremljanje bolnikov in
poteka ter stroškov zdravljenja, hitrejši dostop do podatkov, spremljanje opravljenih
zdravstvenih posegov in njihovo zdravstveno kot tudi ekonomsko evalvacijo, spletno
naročanje ter uskladitev čakalnih seznamov, povečal učinkovitost in transparentnost
slovenskega javnega zdravstva in optimiziral pripadajoče izvedbene procese, ki se odvijajo
v zdravstvenih zavodih (MZ, 2005).
Vizija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema, ki je opredeljena znotraj
strateškega načrta eZdravje 2010, se opira predvsem na dve izhodišči, in sicer na (MZ,
2005): vzpostavitev učinkovite, prilagodljive in sodobne zdravstvene informatike v
podporo doseganju strateških ciljev slovenskega zdravstvenega sistema za zadovoljitev
potreb in interesov državljanov, zdravstvenih delavcev, vodstev zdravstvenih zavodov in
upravljavcev zdravstvenega sistema, ter povezavo lokalnih IS, kar bo zagotovilo
državljanom in zdravstvenim strokovnjakom prekoračitev meje administrativnih in
organizacijskih otokov pri iskanju informacij ter pri neposredni komunikaciji brez časovnih
ali organizacijskih omejitev.
S celovito informatizacijo zdravstvenega sistema bi si slovensko zdravstvo zagotovilo
možnosti za kakovostno in strokovno delo z bolniki, hitro in varno upravljanje zdravstvenih
informacij, nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema ter njegovo enakopravno in
konkurenčno vključevanje v evropski prostor (MZ, 2009). Razvoj telemedicine bi lahko
omogočil boljšo oskrbo starejših na domu. Na podlagi kakovostnih in verodostojnih
ekonomskih, administrativnih in kliničnih podatkov bi bilo omogočeno lažje načrtovanje in
upravljanje zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenega sistema kot celote
(Goldzweig et al., 2009; Gillies in Howard, 2011; Qureshi, 2013). Prav tako bi se
izboljševala dostopnost zdravstvenih storitev za tiste skupine bolnikov, ki bi bili sicer
zaradi svojih zmanjšanih možnosti, starosti ali drugih razlogov izključeni.
Informatizacija bo zagotovo vplivala na dolgoročne poslovne rezultate zdravstvenega
sistema, kljub temu pa je mogoče opaziti, da je slovenska zdravstvena politika spregledala
širše implikacije projekta eZdravje ter da vplivi informatizacije na prestrukturiranje in
reorganizacijo celotnega zdravstvenega sistema ostajajo zelo skopo opredeljeni. V
trenutno aktualnih reformskih dokumentih s področja zdravstvenega varstva tako v
eZdravju 2010 (MZ, 2005), Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–
2013 (MZ, 2008) kot tudi v Nadgradnji zdravstvenega sistema do leta 2020 (MZ, 2011) je
izpostavljen pozitiven vpliv sodobnih informacijskih rešitev na zdravstveni sistem,
konkretni učinki pa so precej ozko opredeljeni in ne osvetljujejo kompleksnih implikacij
informatizacije zdravstvenega sistema na različne dejavnike in deležnike znotraj le-tega.
Glede na zastavljene cilje in dosedanji razvoj se projekt eZdravje omenja zlasti kot
spodbujevalec in omogočevalec potrebnih sprememb tako na področju kakovosti
zdravstvenih storitev kot tudi večje stroškovne učinkovitosti posameznih zdravstvenih
zavodov in celotnega zdravstvenega sistema nasploh.
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Kljub znatnim naporom in relativno visokim naložbam v projekt informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema MZ v krovnem dokumentu na področju, tj. eZdravje
2010 iz leta 2005 (Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–
2010), ugotavlja številne pomanjkljivosti na področju dotedanjega razvoja zdravstvene
informatike v Sloveniji (MZ, 2005):












razvoj informatike v zdravstvu ni bil koordiniran z nacionalno strategijo. Ključni
oviri za razvoj zdravstvene informatike sta bila pomanjkanje nacionalne strategije
IS ter razpršenost funkcij zdravstvene informatike brez skupne stične točke;
v slovenskem zdravstvu imamo večinoma z informatiko podprta administrativnotehnična opravila, po drugi strani pa je zelo šibka uporaba informatike pri podpori
strokovno-medicinskemu delu z bolniki;
tehnološke in vsebinske elektronske povezave za izmenjavo strokovno-medicinskih
podatkov med izvajalci različnih ravni zdravstva in med zavodi so prej izjema kot
praksa, tako da se zdravstveni podatki med primarnim in sekundarnim nivojem ter
med izvajalci na primarnem nivoju izmenjujejo pretežno v papirni obliki;
velik problem predstavlja pomanjkanje znanja o pomenu in možnostih informatike
med nosilci zdravstva (zdravniki in vodstva zavodov), zato informatika v teh krogih
večinoma še ni ustrezno cenjena, stroški za zanjo pa so v celoti pod 1 % letnega
proračuna zdravstva (evropsko povprečje je 2,5–3 %). Dodatno oviro predstavlja
razpršenost teh sredstev, saj so vključena v cene zdravstvenih storitev;
ob visokem nivoju zdravstvenega varstva smo priča vedno večjemu razkoraku med
informacijskimi potrebami in možnostmi, ki jih nudi informatika, ter dejansko
opremljenostjo in privajenimi načini dela. Sedanji postopki sporočanja in hranjenja
podatkov lahko tudi ogrožajo varnost bolnika ter zaupnost podatkov in
predstavljajo tveganje poslovanja;
Slovenija v zadnjih letih ni prisotna v Evropi s svojimi nacionalnimi projekti
informatike v zdravstvu, občasna pa je tudi naša udeležba v skupnih evropskih
razvojnih projektih. Premalo smo prisotni v aktivnostih Evropske komisije pri
oblikovanju evropske politike informatike v zdravstvu in skoraj ne izkoriščamo
razpoložljivih evropskih razvojnih sredstev.

Tudi v naslednjem strateškem dokumentu, ki naslavlja problematiko, povezano s
projektom informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema, tj. Resolucija o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 iz leta 2008, MZ izpostavlja najbolj
kritične točke na področju stanja slovenske zdravstvene informatike (MZ, 2008):





MZ nima niti enega utečenega in predpisanega sistema poročanja, tako z Inštituta
za varovanje zdravja (IVZ), Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
javnih zavodov in Zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV);
ni organiziranega pristopa na mikrolokacijah za vpis v čakalne vrste, kar posledično
pomeni, da ni možnosti za uvedbo nacionalnih čakalnih vrst;
ni digitalizacije radiologije z uvedbo sistema za arhiviranje slik in komunikacijo
(PACS – Picture Archiving and Communication System), kar pomeni izjemno
trošenje časa;
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zdravstveno osebje je premalo izobraženo v smislu uporabe informacijskokomunikacijskih tehnologij (IKT);
zdravstvena kartica služi samo za identifikacijo in informacijo o zavarovanju;
ni spremljanja osnovnih kazalcev kakovosti in s tem možnosti za takojšnje
ukrepanje;
ni baze najboljših praks;
ni baze najpogostejših napak, ki bi pripomogla k zmanjšanju le-teh;
ni povezljivosti podatkovnih baz za bolnika iz primarne na sekundarno in terciarno
zdravstveno raven;
skupine primerljivih primerov (SPP) zavarovalnica ni ažurirala in jih prilagodila
potrebam časa in novih tehnologij.

Doktorska disertacija se, izhajajoč iz predstavljene problematike, osredotoča predvsem na
upravni podsistem ZIS, predmet raziskovanja pa je razdeljen na sledeče vsebinske sklope:
1. analiza trenutnega stanja, prevladujočih razlogov za razvojni zastoj na področju
zdravstvene informatike v zadnjih letih ter ocena obetov na področju nadaljnjega
razvoja ZIS v Sloveniji;
2. preučitev ZIS z vidika podatkov in informacij, ki jih le-ti zagotavljajo, pregled
obstoječih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov na področju zdravstva ter analiza
vrzeli med obstoječimi kazalniki in kazalniki, ki bi omogočali celovito spremljanje in
vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema;
3. študija koncepta PIA ter opredelitev smernic in priporočil za zasnovo PIA slovenskega
zdravstvenega sistema oziroma integracijo obstoječih in razvijajočih se ZIS v
konsistenten arhitekturni okvir, ki temelji na teoretičnih izhodiščih in praktičnih
izkušnjah že uveljavljenih PIA.
V skladu z opredelitvijo predmeta raziskovanja se doktorska disertacija posveča
preučevanju naslednjih raziskovalnih hipotez in podhipotez:
[H1] Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema ne opredeljuje
ukrepov, ki bi zagotovili sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in
informacij, potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
[H2] Smernice nadaljnjega razvoja ZIS ne opredeljujejo kvantitativnih in kvalitativnih
kazalnikov za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
[H2a] ZIS ne zagotavljajo podatkov in informacij za oblikovanje kvantitativnih in
kvalitativnih kazalnikov.
[H2b] Zdravstvena politika ni opredelila kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov.
[H2c] Obstoječi modeli kazalnikov ne omogočajo celovitega spremljanja delovanja
zdravstvenega sistema.
[H3] Uvedba koncepta PIA bi oblikovalcem zdravstvene politike in upravljavcem
zdravstvenega sistema zagotavljala celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
Število raziskav, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko, je relativno majhno, navkljub
naraščajočemu zanimanju raziskovalne in akademske sfere za zdravstveno informatiko v
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zadnjih dvajsetih letih ter vse večjemu številu nacionalnih projektov, ki si prizadevajo za
informatizacijo zdravstvenih sistemov v svetu. Dosedanje raziskave s področja se v
pretežni meri osredotočajo na posamezne segmente projektov informatizacije
zdravstvenih sistemov. Preučevanje vplivov in vloge informatizacije s številnih različnih in
pogosto izoliranih vidikov onemogoča celovito in kritično vrednotenje potencialnih vplivov
informatizacije na reformo oziroma prestrukturiranje in reorganizacijo zdravstvenih
sistemov, kar se v praksi na eni strani kaže kot nezmožnost načrtovanja dolgoročnega
razvoja zdravstvenih sistemov, na drugi strani pa se projekti informatizacije pogosto
srečujejo z velikimi težavami pri zagotavljanju politične podpore in finančnih sredstev ter
slabo organizacijo, vodenjem in koordinacijo, kar podaljšuje čas izvedbe in zvišuje stroške.
Splošno je mogoče trditi, da znanstvena literatura pripisuje IKT pomembno vlogo v
prihodnjem razvoju zdravstva (Evropska komisija, 2009; Dedding et al., 2011; Holt, 2011;
Vest in Jasperson, 2012) in poudarja, da je informatizacija eden izmed temeljnih korakov
za celovito reformo zdravstvenih sistemov, ki naj bi prinesla kakovostnejšo zdravstveno
oskrbo na eni strani, na drugi pa zagotovila učinkovitejše upravljanje in poslovanje
zdravstvenih sistemov.
SZO (2006) je v seriji pomembnih raziskav od leta 1995 (The world health report), ki so
poleg ostalih dejavnikov preučevale tudi vpliv projektov eZdravja po svetu, prepoznala
informatizacijo zdravstvenih sistemov kot ključni dejavnik za izboljšanje stanja na
področju svetovnega zdravstva. V svojem poročilu iz leta 2006 je SZO neposredno
povezala uporabo ZIS in izboljšave v zdravstvenem menedžmentu ter izpostavila, da je
največja ovira učinkovitejšemu razvoju zdravstvenih sistemov prav pomanjkanje
informacijske podpore. Raziskave torej potrjujejo, da imajo ZIS nedvomno velik potencial,
kljub temu pa se v praksi izgradnja ZIS ter zbiranje, urejanje, analiza in predstavitev
zdravstvenih podatkov srečujejo z velikimi težavami (Heeks et al., 2007; Karsh et al.,
2010; Ibrahim et al., 2013). Zbrani podatki so zaradi svoje nepopolnosti, netočnosti,
zastarelosti in nepovezanosti s prednostnimi nalogami in funkcijami zdravstvenih delavcev
pogosto neuporabni in ne zagotavljajo podpore za kakovostno odločanje zdravstvenega
menedžmenta (Girosi et al., 2005; SZO, 2006; Arndt in Bigelow, 2009; Bardhan in Thouin,
2013). Z drugimi besedami, ZIS so pogosto podatkovno namesto operativno usmerjeni
(Sandford et al., 1992). V času, ko se zdravstveni sistemi soočajo z vse večjimi zahtevami
uporabnikov, istočasno pa so sredstva za njihovo delovanje vse bolj omejena, postaja
potreba po večji učinkovitosti vse pomembnejša. Tanner et al. (1993) namreč trdijo, da se
kakovost posameznih zdravstvenih storitev porazgubi, če se tovrstne storitve opravljajo
znotraj neučinkovitega zdravstvenega sistema.
Namen doktorske disertacije je na osnovi teoretičnih spoznanj in raziskave analizirati ter
evalvirati obstoječe ZIS v slovenskem zdravstvenem sistemu, identificirati pomanjkljivosti
in slabosti znotraj le-teh ter v nadaljevanju na podlagi rezultatov raziskave podati
smernice in priporočila za oblikovanje celovite PIA in integracijo ZIS, ki naj bi na eni strani
pripomogla h kakovostnejši oskrbi bolnikov in njihovemu zdravljenju, na drugi strani pa bi
ponujala podporo pri procesih odločanja, načrtovanja in upravljanja posameznih
zdravstvenih zavodov in zdravstvenega sistema nasploh. Cilji raziskovanja so skladno s
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številom raziskovalnih hipotez razdeljeni v tri skupine. Prva skupina raziskovalnih ciljev se
osredotoča predvsem na vrednotenje strategije informatizacije ter implikacij ZIS na
najpomembnejše deležnike znotraj zdravstvenega sistema in dolgoročne strateške
usmeritve zdravstvenega sistema. Druga skupina raziskovalnih ciljev obravnava analizo
kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki jih generirajo obstoječi ZIS in potrebe za
nadaljnje zbiranje ter agregacijo podatkov, potrebnih za učinkovito upravljanje
zdravstvenega sistema. Tretja skupina raziskovalnih ciljev je usmerjena v identifikacijo
kritičnih dejavnikov uspeha, potrebnih za zasnovo celovite PIA, ki bi zadovoljevala potrebe
slovenskega zdravstvenega sistema.
Pri izvedbi raziskave je bila uporabljena singularna študija primera. Raziskava se je najprej
oprla na analizo primarnih in sekundarnih virov na področju zdravstvene informatike, pri
čemer so bile uporabljene osnovne družboslovne znanstvenoraziskovalne metode, kot so
kompilacija, deskripcija, komparacija ipd. V nadaljevanju raziskave je bil uporabljen
kompleksnejši znanstvenoraziskovalni inštrumentarij, ki je s pomočjo induktivnodeduktivnih ter sintetično-analitičnih metod povezal teoretična in primerjalna spoznanja z
obravnavanega področja. V slednjem delu raziskave so bili izvedeni tudi strukturirani
intervjuji oziroma pogovori z vidnimi strokovnjaki iz stroke. Raziskovalne aktivnosti so
umeščene v šestfazni inkrementalni metodološki okvir, ki je značilen za študijo primera
(Yin, 2009). Izbira znanstvenoraziskovalnih metod je prilagojena raziskovalni problematiki;
ocenili smo namreč, da zgolj empirična raziskava ne bi ponudila zadovoljivih in
verodostojnih rezultatov, saj se kompleksno raziskovalno področje nahaja šele v začetni
razvojni fazi, težko pa bi zagotovili tudi reprezentativnost raziskovalnega vzorca.
Uvod doktorske disertacije vključuje obrazložitev teme, problematiko, namen in cilje ter
uporabljene metode. V nadaljevanju so najprej predstavljene splošna teorija sistemov in
strukturne značilnosti slovenskega zdravstvenega sistema, nato pa je preko objav različnih
avtorjev osvetljen koncept ZIS in PIA, njune strateške implikacije, sledi pregled
dosedanjih raziskav. V tretjem poglavju so natančneje predstavljeni trenutno stanje in
aktivnosti na področju informatizacije zdravstvenega sistema v Sloveniji ter primerjava
razvoja eZdravja v mednarodnem kontekstu. Potencialni vplivi informatizacije na poslovni
model ter prestrukturiranje slovenskega zdravstvenega sistema so predstavljeni v četrtem
poglavju. Peto poglavje obravnava zdravstvene kazalnike za spremljanje delovanja
zdravstvenih sistemov, podaja analizo vrzeli med obstoječimi zdravstvenimi kazalniki v
Sloveniji in mednarodnimi priporočili ter analizira vlogo zdravstvenih podatkov in
informacij v procesu informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema. Metodološki okvir
za izvedbo raziskave in glavne značilnosti študije primera so predstavljene v šestem
poglavju. Empirični del raziskave je obrazložen v sedmem poglavju, ki sistematično
opisuje izvedbo študije primera po posameznih fazah, predstavlja rezultate ter analizira
raziskovalne ugotovitve. Izhajajoč iz raziskovalnih ugotovitev, osmo poglavje opredeljuje
smernice in priporočila za zasnovo PIA ter ponuja konceptualni model PIA za slovenski
zdravstveni sistem. V zadnjem poglavju so podane zaključne misli, naveden je prispevek
raziskave k znanosti in stroki, predstavljene so omejitve izvedene raziskave in izhodišča za
nadaljnje raziskovalno delo. Ob koncu so navedeni uporabljeni viri in literatura.
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2 ZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SISTEM IN POSLOVNOINFORMACIJSKA ARHITEKTURA
Izraz zdravstvena informatika se je v širši uporabi pojavil nekje okrog leta 1973 (Protti,
1995). Razcvet informatike in njene vloge v zdravstvu v zadnjih desetletjih je spodbudil
velik napredek v razvoju IKT, ki je temeljito spremenil možnosti zbiranja in upravljanja z
zdravstvenim znanjem na visoki ravni abstrakcije, kot tudi izgradnje integriranih in
kompleksnih IS za podporo zdravstvenim procesom. Reformistični zagon na področju
informatizacije zdravstvenih sistemov je sovpadal s hitrim razvojem mikroprocesorjev in
posledičnim večanjem cenovne dostopnosti do zmogljivih računalnikov, ki lahko
shranjujejo, procesirajo in prenašajo ogromne količine podatkov. Tako so ZIS v moderni
medicini presegli svoj dosedanji značaj spremljajoče dejavnosti in postali zelo pomembno
orodje na področju načrtovanja in odločanja v postopkih izvajanja zdravstvenih storitev
ter upravljanja zdravstvenih sistemov. Kljub naraščajočemu zanimanju raziskovalne in
akademske sfere za zdravstveno informatiko in koncept PIA ter vse večjemu številu
nacionalnih projektov informatizacije zdravstvenih sistemov v zadnjih dvajsetih letih so
dela, ki bi celovito osvetljevala omenjeno problematiko, še vedno precej maloštevilna.
Večina znane literatura ne osvetljuje ZIS in PIA s širšega vidika oziroma ne upošteva
številnih implikacij informatizacije na druge podsisteme in različne deležnike znotraj
zdravstvenega sistema. Literatura se največkrat osredotoča na preučevanje in evalvacijo
posameznih segmentov ZIS in koncepta PIA.
Obsežno preučevanje sistemov v zadnjih desetletjih (tudi informacijskih, ki so predmet
raziskave v pričujoči disertaciji) je razkrilo določene zakonitosti, ki veljajo za vse sisteme,
ne glede na njihovo naravo ali funkcijo. V nadaljevanju bodo predstavljene osnove teorije
sistemov in povezane ugotovitve, ki so pomembne za nadaljnjo raziskavo vseh IS, tudi
zdravstvenih.

2.1 SPLOŠNA TEORIJA SISTEMOV
Kot odziv na vse večjo razdrobljenost in podvajanje znanstvenih in tehnoloških raziskav
ter razmišljanj v prvi polovici 20. stoletja je Ludwig von Bertalanffy razvil, kar je sam
imenoval Allgemeine Systemlehre ali v prevodu splošna teorija sistemov (STS). Bertalanffy
je bil avstrijski biolog (1901–1972), ki je svoje zamisli oblikoval med obema svetovnima
vojnama, pravi uspeh pa je doživel šele po drugi svetovni vojni, in sicer najprej v angloameriškem okolju, pozneje pa je kot ustanovitelj in eden izmed glavnih avtorjev
interdisciplinarne šole mišljenja, znane kot STS, doživel še globalno prepoznavnost in
sloves. STS je namreč v 60. letih prejšnjega stoletja začela pridobivati paradigmatsko
veljavo, in sicer kot prizadevanje za integracijo znanosti in oblikovanje teorije na
transdisciplinarni ravni. Tovrstna prizadevanja, ki bi izhajala iz naravoslovja, do tedaj še
niso bila zabeležena. Bertalanffy je, izhajajoč iz takratnih trendov na področju znanosti, ki
je bilo zaznamovano z nastajanjem številnih novih znanstvenih disciplin (teorija kaosa,
kibernetika, informacijska teorija, teorija iger, teorija odločanja itd.) in znatnimi premiki na
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področju prenosa teoretičnih spoznanj v vsakdanjo prakso, začrtal okvir STS.
Novonastajajoče znanstvene discipline so se po njegovem mnenju sicer razlikovale po
osnovnih predpostavkah, raziskovalnih metodah in ciljih, včasih so bile tudi pomanjkljivo
opredeljene in celo inherentno protislovne, vse pa so se na takšen ali drugačen način
osredotočale na preučevanje sistemov, celot ali organizacij in vse so zaradi svojega
celovitega pristopa naznanjale velike spremembe pri prihodnjem znanstvenoraziskovalnem delu (Lilienfeld, 1978).
Bertalanffy je pri preučevanju načel organiziranosti naravnih sistemov, ki se kažejo na
različnih ravneh, zaznal možnosti za razvoj splošne teorije o organizirani kompleksnosti in
kot prvi raziskovalec s področja formuliral tudi načelno opredelitev STS ter njene cilje
(Bertalanffy, 1968): 1) na znanstveno-raziskovalnem področju obstaja splošna težnja po
integraciji različnih, tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih ved, 2) videti je, da bi bilo
takšno integracijo mogoče udejanjiti s STS, 3) tovrstna teorija je lahko pomembno
sredstvo za razvoj natančnih teorij na nefizičnih področjih znanosti, 4) tovrstna teorija nas
lahko z razvojem enotnih načel, ki potekajo vertikalno skozi univerzum posameznih
znanosti, približa h končnemu cilju poenotenja znanosti in 5) slednje lahko privede do
prepotrebnega povezovanja na področju znanstveno-raziskovalnega dela in izobraževanja.
Znaten prispevek na področju STS so dodali tudi nekateri Bertalanffyijevi sodobniki in
pomembni znanstveniki tistega časa, kot je ekonomist Kenneth E. Boulding (1956), ki je
STS kompleksno opredelil kot ime, ki se je začelo uporabljati za opisovanje teoretične
izgradnje modelov, ki leži nekje med visoko generaliziranimi konstrukti čiste matematike
in posebnimi teorijami specializiranih znanstvenih disciplin. Po večdesetletni uporabi in
dopolnjevanju znanja na področju STS, ki je sledilo pionirskemu delu Bertalanffyija in
drugih, je na začetku 21. stoletja mogoče reči, da je razmerje med STS in preučevanjem
temeljnih principov človekovega dojemanja stvarnosti kritično pomembno za razumevanje
spremenljive narave človekovih kognitivnih zemljevidov in (hiper) sistemskega okolja, v
katerem živimo (Laszlo in Krippner, 1998).
STS se danes opredeljuje kot znanost, ki se ukvarja s preučevanjem sistemov in njihovih
zakonitosti. Eden izmed najpomembnejših izsledkov te teorije je formuliranje principa
sistemskega pristopa pri preučevanju sistemov, ki izhaja iz dveh temeljnih značilnosti, in
sicer sestavljenosti sistema iz več elementov in hierarhije sistemov. Sestavljenost iz več
elementov je pogoj, da lahko določeno celoto opredeljujemo kot sistem. Hierarhična
struktura sistemov pa temelji na spoznanju, da je vse v naravi urejeno po principu
hierarhičnosti. Vsak sistem je namreč sestavljen iz elementov (podsistemov) in je hkrati
tudi sam element (podsistem) nekega širšega sistema. Opredelitev pozicije določenega
sistema (podsistema) v omenjeni hierarhični strukturi je odvisna le od ravni preučevanja.
Bistvo sistemskega pristopa je torej v metodi analize in obravnave sistemov, oziroma v
pristopu, glede na katerega se vsaka zaokrožena celota (sistem) obravnava kot del neke
večje celote, oziroma vsak sistem se preučuje v povezavi z njegovim okoljem (Vintar,
2006). Načelo, na katerem temelji sistemski pristop, je pravzaprav zelo enostavno, morda
tudi zato pogosto spregledano. Sistemski pristop namreč narekuje preučevanje pojavov v
njihovi dinamičnosti in celovitosti (v odnosu do okolja), kar posledično omogoča uporabo
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raziskovalnih ugotovitev pri optimalnem načrtovanju nadaljnjega razvoja sistema ter
njegovih procesov in funkcij (Vintar, 2006; Hofkirchner in Schafranek, 2011). Zaradi
preprostih, a nadvse uporabnih teoretičnih izhodišč, je sistemski pristop od svojega
nastanka dalje močno vplival in posredno ali neposredno spodbudil razvoj številnih novih
znanstvenih disciplin.
STS je s svojim raziskovalnim pristopom tlakovala pot razvoju novih metod in tehnik
analize na področju preučevanja in gradnje sistemov, ki so se kasneje združile v novo
disciplino, ki jo danes imenujemo sistemska analiza (Vintar, 2006). Tudi teorija sistemov,
ki vsebinsko izvira iz Bertalanffyjeve STS, se je pričela uporabljati v kasnejših
prizadevanjih na drugih področjih in je služila kot temelj mnogim eminentnim
raziskovalcem tistega časa pri razvoju lastnih raziskovalnih pristopov, kot sta akcijska
teorija (Talcott Parsons) in teorija socialnih sistemov (Niklas Luhmann).
Ker se preučevanje socialnih in psiholoških pojavov po navadi izmika kvantitativnemu
modeliranju, ki vsebuje osnovne težave že na ravni določanja meja obravnavanih pojavov,
zahteva tovrstno preučevanje uporabo alternativnih pristopov. Eden izmed takšnih izhaja
iz znanja, pridobljenega iz STS in njene uporabe na področju sistemov, zaznamovanih s
človekovim delovanjem. Črta, ki loči vidike sistema od njegovega okolja, je po navadi
zabrisana, saj se enota opazovanja premika od naravnih in načrtovanih fizičnih sistemov k
človeškim in konceptualnim družbenim sistemom. Medtem ko je prve sisteme lažje
opredeliti in imajo razmeroma jasno določene cilje in namen, je slednje sisteme težje
opredeliti: ti namreč najpogosteje nimajo jasnih in dogovorjenih ciljev ali namenov, in
tudi, ko so le-ti dogovorjeni, se lahko s časom spreminjajo. Poleg tega imajo sistemi,
zaznamovani s človekovo dejavnostjo, običajno več prekrivajočih se ciljev in namenov, pri
katerih je mogoče razlikovati najmanj tri ravni: namen sistema, namen njegovih
elementov (podsistemov) in namen suprasistema, katerega del je obravnavani sistem.
Namen raziskovalne metode, ki jo uvaja STS, je modeliranje kompleksnih entitet,
sestavljenih iz številnih komponent in interakcij med njimi, z abstrakcijo nekaterih
strukturnih podrobnosti in osredotočanjem na dinamiko, ki opredeljuje značilne funkcije,
lastnosti in odnose, ki obstajajo znotraj ali zunaj obravnavanega sistema (Laszlo in
Krippner, 1998).
Epistemološko gledano prednost STS sestoji iz možnosti za zagotavljanje
transdisciplinarnega okvirja za sočasno kritično in normativno raziskovanje odnosa med
našimi dojemanji in razumevanji na eni strani ter svetovi, ki jih le-ta domnevno
predstavljajo (Laszlo in Krippner, 1998). Študije kognitivnega razvoja in človeškega
dojemanja se vse bolj zanašajo na sistemski pristop. STS znatno prispeva k poenostavitvi
in preoblikovanju zapletene dinamike človekovih vsestranskih psiho-socialnih odnosov in
njihovih sprememb v bolj razumljivo obliko (Hooker, 2011). Opazovani pojavi v naravnem
in človeško ustvarjenem okolju niso vnaprej opredeljeni in uvrščeni na področje določene
znanstvene discipline, ampak vedno vključujejo kompleksne kombinacije različnih vsebin
in večplastne situacije, ki zahtevajo celovit pristop pri njihovem znanstveno-raziskovalnem
preučevanju in reševanju. Zaradi značilnosti pristopa lahko STS posledično pravzaprav
obravnavamo kot raziskovalno področje, ne pa kot zbirko določenih znanstvenih disciplin
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(Laszlo in Krippner, 1998; Hofkirchner in Schafranek, 2011). Naloga STS je formulacija
najbolj občega konceptualnega okvirja, v katerega se lahko umesti določeno znanstveno
teorijo ali tehnološki problem, ne da bi pri tem izgubili bistvene značilnosti obravnavane
teorije ali problema. Zagovorniki STS v njej vidijo osrednjo točko za sintezo znanja.
Slednje težnje iščejo oporo v obdobju človekove zgodovine, ko so bili največji učenjaki t. i.
generalisti in ne specialisti, kar pomeni, da je njihovo znanje temeljilo predvsem na
poznavanju splošnih principov in ne zgolj določenih, ozko usmerjenih veščin.
Epistemološko prepričanje nekdanjih filozofov in modrecev – generalistov je najbolj jasno
opisal Platon, ki je zatrjeval, da vse resnično znanje prihaja od znotraj in ne od zunaj,
oziroma prihaja iz razmišljanja o tem, kaj mora biti, in ne, kaj izgleda, da je (Rapoport,
1968).
STS je svoji zgodovini tako kot drugi inovativni miselni okvirji prešla skozi različne faze, v
katerih je bila izpostavljena tako posmehu kot zanemarjanju. Na drugi strani pa ji je
koristil vzporeden nastanek in vzpon kibernetike ter informacijske teorije in njune obsežne
uporabe na prvotno relativno oddaljenih področjih. Čeprav je zrasla iz organizmične
biologije, se je STS s časom razvejala na večino področij humanistike. Njeno prepoznanje
kot platforme za preučevanje človeškega vedenja je privedlo do vse bolj razširjene
uporabe STS na področju socialnega dela, duševnega zdravja ter političnih in vedenjskih
ved. Vzpon in širjenje STS je bilo podprto z družbenimi pritiski na znanost, ki so pozivali k
razvoju celovitih in interdisciplinarno uporabnih teorij (Laszlo in Krippner, 1998; Hooker,
2011).

2.2 SISTEM
Prve metodične opredelitve pojma »sistem« segajo v zgodnji čas nastanka in razvoja STS,
in sicer v prvo polovico 20. stoletja, novejše opredelitve pa po večini predstavljajo njihovo
vsebinsko in strukturno nadgradnjo. Pojem »sistem« se tako v zadnjih letih vse pogosteje
uporablja v različnih situacijah in vsebinskih kontekstih. Pri tem pogosto nista povsem
jasna ne njegov pomen, ne njegova struktura. Slednje je tudi glavni razlog za nastanek
številnih različnih opredelitev, ki poskušajo raztolmačiti smisel tega koncepta.
Ackoff (1981) trdi, da je »sistem« niz dveh ali več med seboj povezanih elementov z
naslednjimi lastnostmi: 1) vsak element vpliva na delovanje celote, 2) na vsak element
vpliva vsaj en drug element v sistemu in 3) vse možne podskupine elementov imajo tudi
prvi dve lastnosti. Če zamenjamo pojem »element« s pojmom »sestavina«, je mogoče
formulirati opredelitev, ki se nanaša na sisteme vseh vrst, ne glede na njihov materialni ali
formalni okvir. Laszlo in Krippner (1998) opredeljujeta »sistem« kot skupino interaktivnih
komponent, ki na eni strani ohranja prepoznaven sklop odnosov znotraj samega sistema
(med komponentami in njihovimi odnosi), na drugi pa ohranja prepoznaven sklop
odnosov tudi do drugih zunanjih entitet, vključno z drugimi sistemi. Krisper (2006)
označuje »sistem« kot katerokoli skupino komponent (funkcije, ljudje, aktivnosti, dogodki
itd.), ki so v medsebojni interakciji/relaciji za doseganje predhodno definiranih ciljev
(ciljna usmerjenost). Macyjeva (1991) pojmuje »sistem« bolj v smislu vzorca kot
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nekakšne otipljive stvari. Ta definicija sicer zveni splošno, ampak je tako formulirana z
določenim namenom, saj predpostavlja obstoj omejenega števila entitet v resničnem
svetu. Nekaj značilnih opredelitev »sistema« je navedel tudi Vintar (2006):




Sistem je skupina medsebojno povezanih elementov, zasnovana za doseganje
nekega cilja oziroma opravljanje neke funkcije.
Sistem je skupina objektov, združenih po pravilih medsebojne interakcije (npr.
atom, vesolje).
Sistem je formalna shema, ki omogoča ureditev nekih elementov oziroma pojavov
(periodični sistem elementov, univerzalna decimalna klasifikacija, kontni plan).

Na metodološki ravni je zelo pomembno ločevanje teoretičnih in empiričnih sistemov. Prva
skupina predstavlja sklop konceptov, domnev in predlogov, ki vsebuje tako logične
povezave kot tudi empirične reference, medtem ko druga skupina predstavlja niz pojavov
v otipljivem svetu, ki so lahko predmet opisa in analize s pomočjo teoretičnega sistema.
Pojem »sistem« služi identifikaciji tistih manifestacij naravnih pojavov in procesov, ki
izpolnjujejo določene splošne pogoje. V skladu s takšnim pojmovanjem lahko »sistem«
opišemo kot sklop interaktivnih komponent in njihovih medsebojnih odnosov, ki
omogočajo identifikacijo od okolja razmejene entitete ali procesa (Laszlo in Krippner,
1998; Drack in Schwarz, 2010; Adams et al., 2013). Če povzamemo različne razlage
pojma, lahko »sistem« splošno opredelimo kot celoto, sestavljeno iz soodvisnih in
interaktivnih elementov, ki je zasnovana za doseganje določenega cilja.
Vsi sistemi torej sestojijo iz elementov, ki medsebojno povezani ustvarjajo določene
rezultate. Elementi imajo določene lastnosti in funkcije, ki so povezane z lastnostmi in
funkcijami drugih elementov sistema. Vezi med posameznimi elementi sistema, ki so
materialne ali informacijske, so lahko vzpostavljene direktno ali s pomočjo tretjih
elementov. Vezi med elementi tvorijo strukturo sistema (Vintar, 2006). Pri preučevanju
sistemov je treba posebno pozornost posvetiti mejam sistema, ki jih ima vsak sistem in so
lahko dejanske ali zgolj pojmovne (Green in Leishman, 2011). Te se lahko s časom
spreminjajo, kar je odvisno od interakcije sistema z drugimi sistemi okrog njega (Mele et
al., 2010). Spreminjanje meja lahko posledično povzroči strukturne spremembe v sistemu
ali celo njegov propad in nastanek novega sistema. Vse, kar je izven meja obravnavanega
sistema, torej drugi sistemi (in njihovi elementi), predstavlja okolje sistema. Okolje lahko
vpliva na delovanje sistema in obratno. Sistem iz okolice namreč črpa materijo, energijo in
informacije, ki jih potrebuje za svoje delovanje in razvoj (Vintar, 2006). Razčlenitev
sistema razkriva posamezne dejavnike in njihove značilnosti, ki so še posebej pomembne
za delovanja sistema, in sicer (Vintar, 2006; Hooker, 2011; Adams et al., 2013): 1) cilji
sistema (osnovni razlog za obstoj sistema), 2) elementi sistema (delujejo povezano), 3)
struktura (vezi med elementi), 4) obnašanje sistema (način reagiranja sistema na
spremembe v okolju) in 5) življenjski cikel sistema (rojstvo, razvoj, staranje, smrt).
Da lahko določeno entiteto opredelimo kot sistem, mora le-ta vključevati vsaj dva
elementa, kar ponazarja tudi spodnja enačba (Vintar, 2006).
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S = {E, Le, P}, kjer velja E > 1,
kjer je:
S – sistem,
E – množica elementov sistema,
Le – množica lastnosti elementov sistema,
P – množica povezav med elementi sistema.
Preučevanje sistemov pogosto zahteva natančno razčlenitev sistemov na njihove sestavne
dele. Če raziskava torej zahteva analizo posameznega elementa (podsistema), le-ta
spremeni vlogo in postane sistem s svojimi elementi. Pri analizi poslovnega sistema
določenega podjetja lahko le-tega razstavimo na poslovne funkcije, ki predstavljajo
elemente poslovnega sistema. Če raziskava tako zahteva, pa lahko nadalje posamezne
poslovne funkcije razčlenimo na procese in te naprej v aktivnosti (Green in Leishman,
2011). Slednji postopek se lahko ponavlja po potrebi oziroma dokler razčlenitev ne
razkrije najmanjših enot preučevanja, ki nas še zanimajo. Značilna shema sistema in
njegove notranje zgradbe je prikazana na Sliki 1.
Slika 1: Shema sistema in njegove notranje zgradbe
Okolje sistema
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I1
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...
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L
2

L
3

Li
...

Im

Povratna zveza

Vir: prirejeno po Vintar (2006)
Sisteme je mogoče klasificirati na različne načine, in sicer se le-ti najpogosteje razvrščajo
na osnovi sestavnih elementov, značilnosti njihovega obnašanja, kompleksnosti strukture
ipd. Najpogostejše zvrsti sistemov, ki jih zasledimo v teoriji, so: abstraktni, konkretni,
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socialni, deterministični, stohastični, odprti, zaprti, statični, dinamični, tehnični, družbeni
itd. Kot vidimo, obstaja veliko število različnih skupin sistemov, ki se po določenih
vsebinskih vidikih in parametrih klasifikacije delno tudi prekrivajo. Zato posamezni sistemi
praviloma ne sodijo v izključno eno skupino, ampak se zaradi množice inherentnih in
raznolikih lastnosti lahko uvrščajo istočasno v več različnih skupin. Dober primer je IS, ki
zaradi svojih značilnosti in strukture sodi hkrati med dinamične, tehnične in socialne
sisteme.
Sistemi za svoje delovanje in upravljanje potrebujejo vložek določene energije in ustreznih
informacij. Če slednjih vložkov ni zadosti, začne sistem postopoma prehajati v stanje
neorganiziranosti in disfunkcionalnosti. Temu pojavu pravimo povečevanje entropije
sistema. Entropija torej predstavlja neko vrsto mere za neorganiziranost sistema. Izraža
težnjo sistema, da sčasoma preide v stanje popolne neorganiziranosti (Mele et al., 2010;
Adams et al., 2013). Kadar se entropija povečuje, se sistem nagiba k razpadu,
zmanjševanje entropije (neorganiziranosti) pa lahko dosežemo z informacijami, kar
potrjuje izredno občutljivo zvezo med entropijo sistema in količino informacij o njem
(Vintar, 2006; Drack in Schwarz, 2010). Če naj katerikoli sistem v fizičnem svetu ohrani
prepoznaven sklop notranjih odnosov, se mora biti sposoben vsaj začasno upreti
statističnemu izidu neorganiziranosti, ki ga napoveduje drugi zakon termodinamike. Ta
zakon določa, da se »entropija vedno povečuje v vsakem zaprtem sistemu, ki ni v
ravnovesju in ostaja konstantna za sistem, ki je v ravnovesju« (Bullock in Stallybrass,
1977). Sistemi vedno porabijo energijo, ki je na voljo, razen če jim to namenoma
preprečujejo zunanji dejavniki, zato morajo v sistemu delovati organizirane sile ali odnosi,
ki omogočajo ohranitev njegove strukture in funkcije. Notranji odnosi v entiteti, ki ne
vsebuje tovrstnih značilnosti, se nagibajo k razpadanju, dokler ni doseženo stanje
termodinamskega ravnovesja (Laszlo in Krippner, 1998).
Strukturne spremembe znotraj sistema zahtevajo dobro poznavanje vseh značilnih
lastnosti njegovih elementov, kakor tudi značilnih lastnosti sistema kot celote. Značilne
lastnosti v tem kontekstu razumemo kot tiste, ki neposredno vplivajo na delovanje
sistema. V pričujoči doktorski disertaciji se osredotočamo prvenstveno na IS, njihove
elemente in lastnosti, značilnosti informacijskih povezav in interakcije med različnimi IS,
kot tudi na poslovne procese, ki naj bi jih le-ti podpirali.

2.3 SLOVENSKI ZDRAVSTVENI SISTEM
Prva reforma zdravstvenega varstva v samostojni Sloveniji, ki je bila izpeljana 1. marca
leta 1992, je vpeljala Bismarckov model ali model socialnega zdravstvenega zavarovanja
ter uvedla nekatere pomembne spremembe na področju zakonske ureditve zdravstva. Ena
izmed najpomembnejših sprememb je bila uvedba obveznega in dodatnega
zdravstvenega zavarovanja ter ustanovitev ZZZS, ki izvaja obvezno zdravstveno
zavarovanje s prispevki, ki jih plačujejo z zakonom opredeljeni zavezanci. Poleg uvedbe
obveznega zdravstvenega zavarovanja je reforma zdravstvenega varstva vključevala tudi
privatizacijo na trgu zdravstvenih storitev in omogočila ustanovitev zasebnih zdravstvenih
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praks ter uvedbo doplačila za zdravstvene storitve in (ponovno) uvedbo strokovnih
združenj (Zdravniška in Lekarniška zbornica). Z ustanovitvijo Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice d.v.z. konec leta 1999 je ZZZS izvajanje prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj, ki so se do tedaj izvajala na ZZZS, prenesel na novo družbo (ZZZS, 2013).
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ /Ur.l. RS, št. 9/1992)
je do danes doživel številne spremembe in dopolnitve. Zakonodajne spremembe naj bi na
eni strani poskušale ohraniti pomembne dosežke iz prejšnje ureditve sistema
zdravstvenega varstva, ki so se nanašale predvsem na dostopnost zdravstvenih storitev in
pravice bolnikov, na drugi strani pa zagotovile sredstva za vzdržno financiranje ter
nemoteno delovanje in razvoj zdravstvenega sistema.
Aktivnosti na področju javnega zdravstva v večini oblikujejo, izvajajo in spremljajo IVZ in
devet regionalnih inštitutov (MGRT, 2012). IVZ ima osrednjo vlogo pri zagotavljanju
javnega zdravja in zajema dejavnosti na področju krepitve zdravja ter preprečevanja
bolezni in podaljševanja življenja s pomočjo organiziranih ukrepov družbe. V skladu s
svojimi nalogami in pooblastili skrbi za varovanje in krepitev zdravja prebivalstva,
predvsem preko obveščanja javnosti in zagotavljanja potrebnih informacij za kakovostno
odločanje zdravstvenih strokovnjakov in odločevalcev na nacionalni in lokalni ravni (IVZ,
2010).
Področje zdravstvenega varstva sodi pod pristojnost MZ, ki opravlja tudi funkcijo nadzora
zdravstvenega sistema. Kompleksna organizacijska struktura zdravstvenega sistema
vključuje številne organizacije, med katerimi se nahajajo agencije v okviru MZ
(Zdravstveni inšpektorat), javni zavodi (ZZZS, IVZ), bolnišnice, klinike in zdravstveni
domovi kot tudi zasebni ponudniki zdravstvenih storitev, številne nevladne organizacije
(NVO) in strokovna združenja (MGRT, 2012) (Slika 2, glej Prilogo 1). V skladu z 2. členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2/Ur.l. RS, št. 23/2005) se zdravstvena
dejavnost opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Zdravstvena dejavnost na
primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.
Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni obsega specialistično ambulantno in
bolnišnično dejavnost. Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega opravljanje
dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih
zdravstvenih zavodov. Kot posebna specialistična dejavnost se na sekundarni in terciarni
ravni opravlja socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka
dejavnost.
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Vir: prirejeno po Albreht et al. (2009)

Slika 2: Struktura slovenskega zdravstvenega sistema

Po ZZVZZ (Ur.l. RS, št. 72/2006) je zdravstveno varstvo opredeljeno kot sistem družbenih,
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja,
preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo
zbolelih in poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz
zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni,
poškodbe, poroda ali smrti (ZZVZZ, 2006).
Keber et al. (2003) natančneje opredeljujejo sistem zdravstvenega varstva kot nabor
temeljnih elementov zdravstvenega varstva in njihovo medsebojno urejenost. Med
omenjene elemente uvrščajo:


uporabnike zdravstvenega varstva, ki v tem sistemu nastopajo bodisi sami kot
plačniki zdravstvenih storitev in izdelkov, bodisi posredno kot zavarovanci
organizacij obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja;



dobrine zdravstvenega varstva, ki jih sestavljajo storitve in izdelki, s katerimi lahko
posamezniki zadovoljujemo svoje potrebe glede zdravstvenega varstva;



organizacije zdravstvenega varstva, ki nudijo dobrine zdravstvenega varstva;



državo, ki v sistemu zdravstvenega varstva izoblikuje družbeni interes ter ga v
njem tudi uresničuje, in sicer tako, da bodisi neposredno posega v upravljanje
organizacij zdravstvenega varstva in organizacije obveznega zdravstvenega
zavarovanja, bodisi da z ustreznimi ukrepi regulira delovanje in učinke delovanja
zdravstvenih organizacij.

Sistemsko gledano, zdravstveni sistem predstavlja družbeni mehanizem, ki spreminja
splošne človeške, materialne in finančne vire (input) v specializirane zdravstvene storitve
(output) in slednje naprej v zdravstvene rezultate (outcome), ki so osredotočeni na
izboljšanje javnozdravstvenega stanja družbe (Field, 1973; Česen, 1998). Zdravstveni
sistem je torej skupek elementov in aktivnosti ter medsebojnih povezav, ki skladno s
pretokom informacij in izvedbo poslovnih procesov tvorijo dodano vrednost za vse
deležnike.
2.3.1

IZDATKI ZA ZDRAVSTVO V SLOVENIJI

OECD in Evropska komisija v svojem poročilu (OECD, 2010), ki zajema pregled ključnih
kazalnikov zdravja in zdravstvenih sistemov, poudarjata velik napredek 31 evropskih držav
v zadnjih desetletjih na področju zdravstvenega varstva in zdravja prebivalstva. V EU se je
od leta 1980 povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu podaljšala za 6 let. K
podaljšanju naj bi prispevali predvsem dejavniki, kot so izboljšanje življenjskih in delovnih
razmer ter uvedba zdravju prijaznejšega življenjskega sloga ljudi, veliko pa naj bi k temu
pripomogel tudi napredek v zdravstveni oskrbi (SVREZ, 2013). Razvoj zdravstvene oskrbe
v zadnjih desetletjih in starajoče se prebivalstvo posledično generirata vse bolj razvejane
in zapletene zdravstvene sisteme, izdatki za zdravstvo pa zahtevajo vedno večji delež BDP
(Graf 1). Do leta 2060 bo število prebivalcev v državah EU-27, starih 65 let in več,
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predvidoma naraslo za 66,9 milijona, »zelo stari« (80+) pa bodo najhitreje rastoči
segment prebivalstva (Evropska komisija, 2008).
Graf 1: Povprečna realna letna rast izdatkov za zdravstvo v državah članicah
OECD, 2000–2011

12,0%
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-3,0%

-8,0%

-13,0%

2000-09
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Stopnje rasti za Avstralijo, Dansko, Japonsko, Mehiko in Slovaško se nanašajo na 2009-10 (2009-11).
Stopnje rasti za 2009-11 niso na voljo za Luksemburg in Turčijo.
Stopnje rasti za Čile so izračunane z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin (CPI).

Vir: prirejeno po OECD Health Data (2013)
Slovensko zdravstvo se hkrati z izboljševanjem ključnih zdravstvenih kazalnikov v zadnjih
letih, podobno kot drugi zdravstveni sistemi v EU, srečuje z velikimi strukturnimi težavami.
Zaradi objektivnih razlogov, kot so demografske spremembe, porast kroničnih bolezni,
tehnološki razvoj, uvedba novih zdravil in večja zdravstvena osveščenost prebivalstva, se
države soočajo z naraščajočimi izdatki za zdravstvo, ki praviloma rastejo hitreje od BDP
(Graf 2).
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Graf 2: Izdatki za zdravstvo kot delež BDP v Sloveniji in državah članicah
OECD, 2000–2011
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Vir: prirejeno po OECD Health Data (2013)
Tako se je delež izdatkov za zdravstvo v BDP v letih od 1990 do 2009 večinoma povečeval
tako v Sloveniji kot tudi v preostalih državah članicah OECD, kar je začelo ogrožati
financiranje sistemov zdravstvenega varstva in posledično tudi splošno kakovost
zdravstvene oskrbe. Zaradi posledic finančne in gospodarske krize se je od leta 2009
naprej delež BDP za zdravstvo v Sloveniji nekoliko zmanjšal (z 9,2 % v letu 2009 na 8,8
% v letu 2012), podoben trend pa je opaziti tudi pri večini držav članic OECD (Tabela 1).
Tabela 1: Izdatki za zdravstvo kot delež BDP v državah članicah OECD, 1990–
2012

Avstralija
Avstrija
Belgija (1)
Kanada
Čile
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Nemčija
Grčija
Madžarska
Islandija
Irska
Izrael (2)
Italija

1990

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

6,8
8,4
7,2
8,9
..
4,4
8,3
..
7,7
8,4
8,3
6,7
..
7,8
6,0
7,1
7,7

8,1
10,0
8,1
8,8
6,4
6,3
8,7
5,3
7,2
10,1
10,4
8,0
7,2
9,5
6,1
7,5
7,9

8,5
10,4
10,0
9,8
6,6
6,9
9,8
5,0
8,4
11,0
10,8
9,7
8,4
9,4
7,6
7,9
8,7

8,8
10,5
9,9
10,3
7,1
6,8
10,2
6,1
8,3
11,0
10,7
10,1
7,5
9,1
9,1
7,7
8,9

9,0
11,2
10,6
11,4
7,9
8,0
11,5
7,0
9,2
11,7
11,8
10,2
7,7
9,6
10,0
7,7
9,4

8,9
11,0
10,5
11,4
7,4
7,4
11,1
6,3
9,5
11,7
11,5
9,5
8,0
9,3
9,3
7,7
9,4

..
10,8
10,5
11,2
7,5
7,5
..
5,9
9,0
11,6
11,3
9,1
7,9
9,0
8,9
7,7
9,2

..
..
..
11,2
7,6
..
..
..
9,1
..
..
..
7,8
8,9
..
..
9,2
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Japonska
Koreja
Luksemburg
Mehika
Nizozemska
Nova Zelandija (1)
Norveška
Poljska
Portugalska
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
Turčija
Združeno kraljestvo
ZDA
OECD (3)

5,8
3,9
5,4
4,4
8,0
6,8
7,6
4,8
5,7
..
..
6,5
8,2
8,0
2,7
5,8
12,4
6,9

7,6
4,3
7,5
5,1
8,0
7,6
8,4
5,5
9,3
5,5
8,3
7,2
8,2
9,9
4,9
7,0
13,7
7,8

8,2
5,6
7,9
5,9
10,9
8,4
9,0
6,2
10,4
7,0
8,4
8,3
9,1
10,9
5,4
8,3
15,8
8,7

8,6
6,6
7,2
5,8
11,0
9,3
8,6
6,9
10,2
8,0
8,3
8,9
9,2
10,3
6,1
9,0
16,6
8,9

9,5
7,1
8,2
6,4
11,9
10,0
9,7
7,2
10,8
9,2
9,2
9,6
9,9
11,0
..
9,9
17,7
9,6

9,6
7,3
..
6,2
12,1
10,2
9,4
7,0
10,8
9,0
8,9
9,6
9,5
10,9
..
9,6
17,7
9,5

..
7,4
..
..
11,9
10,3
9,3
6,9
10,2
7,9
8,9
9,3
9,5
11,0
..
9,4
17,7
9,3

..
7,5
..
..
..
..
9,4
..
..
..
8,8
..
..
11,3
..
..
..

1. Brez investicij.
2. Informacije za podatke o Izraelu dostopne na http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
3. OECD povprečje za obdobje 2009-11 je izračunano na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov za vse države.

Vir: prirejeno po OECD Health Data (2013)
Skupni izdatki za zdravstvo v Sloveniji so v letu 2011 znašali 8,9 % BDP, kar je za 0,4
odstotne točke manj, kot so znašali povprečni izdatki za zdravstvo v državah članicah
OECD. Največji delež BDP za zdravstvo so v letu 2011 namenile ZDA (17,7 % BDP),
sledijo Nizozemska (11,9 % BDP), Francija (11,6 % BDP) in Nemčija (11,3 % BDP).
Slovenija se uvršča pod povprečje OECD-ja tudi glede zdravstvenih izdatkov na
posameznika, ki so, upoštevajoč pariteto kupne moči (PKM, ang. PPP), v letu 2011 znašali
2421 USD, povprečje v državah članicah OECD je znašalo 3339 USD. Skupni izdatki za
zdravstvo so se v obdobju 2000–2009 v Sloveniji realno povečali za več kot 4,0 % na leto,
v letu 2010 pa je bilo zabeleženo znižanje izdatkov za 2,3 %. Slednja raven izdatkov se je
po padcu stabilizirala in se z blagim porastom (0,4 %) ohranila tudi v letu 2011 (OECD,
2013). Javni izdatki so se v državah članicah OECD glede na način zagotavljanja
zdravstvene oskrbe oziroma splošne funkcije zdravstvenih sistemov v zadnjih letih
manjšali, še najbolj je opazen vpad javnih izdatkov v letih od 2009 do 2011 (OECD, 2013)
(Graf 3).
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Graf 3: Povprečna rast javnih izdatkov po funkcijah zdravstvenega sistema v
državah članicah OECD, 2008–2011
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Vir: prirejeno po OECD Health Data (2013)
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) so bili v strukturi izdatkov za
zdravstveno varstvo v Sloveniji v letu 2011 izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v
bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego, še enkrat višji od izdatkov za storitve,
opravljenih v zunajbolnišničnih ambulantah, ali od dejavnosti prodaje zdravil in medicinsko
tehničnih pripomočkov (za storitve, opravljene v bolnišnicah, in ustanovah za zdravstveno
nego so znašali 47,2 % od skupnih tekočih izdatkov za zdravstvo, za storitve, opravljene v
zunajbolnišničnih ambulantah, 23,7 %, za zdravila in medicinsko tehnične pripomočke pa
23,3 %) (SURS, 2013) (Graf 4).
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Graf 4: Izdatki za zdravstveno varstvo po vrstah dejavnosti v letu 2011
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Vir: prirejeno po SURS (2013)
Kljub posledicam finančne in gospodarske krize, zaradi katere se je od leta 2009 naprej
delež BDP za zdravstvo zmanjševal, pa se struktura izdatkov za zdravstveno varstvo v
Sloveniji v zadnjih letih ni bistveno spreminjala (SURS, 2013) (Graf 5).
Graf 5: Izdatki za zdravstveno varstvo po vrstah dejavnosti od 2006–2011 (v
1000 EUR)
3.500.000
Zdravstvene dejavnosti
3.000.000

Bolnišnice

2.500.000

Ustanove za zdravstveno nego
in domovi

2.000.000

Izvajalci ambulantnih
zdravstvenih storitev
Prodaja zdravil in medicinskotehničnih pripomočkov

1.500.000

Javne zdravstvene storitve
1.000.000

Splošna zdravstvena
administracija in zavarovanje
Druge dejavnosti

500.000

Tujina
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vir: prirejeno po SURS (2013)
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Tudi mnoge druge države članice OECD so zaradi gospodarske in finančne krize ter
javnofinančnih omejitev v letih 2010 in 2011 zabeležile opazen vpad oziroma zmanjšanje
izdatkov na področju zdravstva (Graf 6). Javni izdatki so glavni vir financiranja zdravstva v
večini držav članic OECD (razen ZDA, Mehike in Čila). Javni izdatki za zdravstvo so v
Sloveniji v letu 2011 znašali 73,7 % vseh izdatkov za zdravstvo, kar je malo nad
povprečjem držav članic OECD, ki znaša 72,2 %.
Graf 6: Povprečne realne stopnje rasti izdatkov držav članic OECD na področju
zdravja, v letih 2000–2011
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Vir: prirejeno po OECD Health Data (2013)
Slovenija je v letu 2010 za zdravstveno varstvo namenila 3.159 milijonov EUR, v letu 2011
pa 3.201 milijon EUR, kar je za 1,3 % več kot v predhodnem letu (Tabela 2). Nominalna
rast vrednosti celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo je bila v letu 2011 glede na leto
2010 1,3-odstotna, rast BDP v tem obdobju pa 1,6-odstotna. Zaostajanje rasti nominalnih
izdatkov za zdravstveno varstvo za rastjo BDP v letu 2011 se je odrazilo v zmanjšanju
deleža celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo v BDP, in sicer se je ta od 2010 do 2011
zmanjšal z 8,9 % na 8,8 %. Javni izdatki za zdravstveno varstvo so rasli počasneje kot
zasebni izdatki: prvi so v letu 2011 glede na leto 2010 porasli za 1,0 %, drugi pa za 2,4
%. V letu 2011 se je delež javnih izdatkov za zdravstveno varstvo v BDP glede na
predhodno leto zmanjšal za 0,04 odstotne točke, na 6,52 % BDP. Delež tekočih izdatkov
oziroma celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo brez izdatkov za investicije v BDP se je
od leta 2010 do leta 2011 zmanjšal za 0,1 odstotne točke (z 8,6 % na 8,5 %) (SURS,
2013).
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Tabela 2: Izdatki in viri financiranja za zdravstveno varstvo po namenih in za
dolgotrajno oskrbo
2010
Skupaj

2011

Sektor
država

Zasebni
sektorji

Skupaj

Sektor
država

Zasebni
sektorji

1.000 EUR
Nameni zdravstvenega
varstva

3.158.989

2.337.235

821.754

3.201.234

2.359.491

841.743

1.655.122

1.346.034

309.088

1.674.305

1.371.109

303.196

67.577

32.798

34.779

70.742

33.395

37.347

Storitve dolgotrajne zdravstvene
oskrbe

267.312

260.563

6.749

273.759

266.936

6.823

Pomožne zdravstvene storitve

101.887

69.449

32.438

105.634

70.610

35.023

Zdravila in medicinsko tehnični
pripomočki

731.267

365.450

365.818

735.374

367.087

368.287

Preventiva in javne zdravstvene
storitve

116.350

87.956

28.394

122.881

90.092

32.789

Upravljanje v zdrav. varstvu in
zdrav. zavarovanju

105.312

63.224

42.088

107.347

59.061

48.285

Investicije

114.162

111.762

2.400

111.192

101.200

9.992

Storitve dolgotrajne oskrbe socialni del

188.977

83.669

105.308

203.231

87.645

115.585

Storitve kurativnega zdravljenja
Storitve rehabilitacije

Vir: prirejeno po SURS (2013)
2.3.2

STRUKTURNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Zdravstveno varstvo je eden od najpomembnejših sektorjev gospodarstva EU, ki zaposluje
enega od desetih delavcev v EU, približno 70 % proračunov za zdravstveno varstvo pa se
porabi za plače in druge stroške, neposredno povezane z zaposlovanjem delavcev v
zdravstvu (Dubois et al., 2006). Ker je zdravstvena oskrba zelo delovno intenzivna,
potrebujejo zdravstveni sistemi dovolj številčno in ustrezno usposobljeno zdravstveno
osebje, ki lahko uresniči cilje držav na področju skrbi za zdravje in kakovosti zdravstvenih
storitev. Evropska komisija je leta 2008 z Zeleno knjigo opozorila na glavna vprašanja in
težave, s katerimi se srečujejo zdravstveni delavci v EU. Navedla je tudi možne rešitve in
predlagala javno razpravo o nekaterih vprašanjih. Na podlagi prejetih odgovorov in mnenj
v javnem posvetovanju Evropska komisija pripravlja ukrepe, ki bi pomagali odpraviti
težave ter zagotoviti dolgoročen in kakovosten razvoj človeških virov v evropskem
zdravstvu. Največ skrbi zbuja pomanjkanje zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov
specialistov in medicinskih sester (Evropska komisija, 2008).
Kar se tiče človeških virov v zdravstvu, je imela Slovenija v letu 2011 2,5 zdravnika na
1000 prebivalcev, kar je znatno pod povprečjem v državah članicah OECD, ki znaša 3,2.
Slovenija rahlo zaostaja tudi pri številu medicinskih sester na 1000 prebivalcev, ki je v letu
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2011 znašalo 8,3 na 1000 prebivalcev, medtem ko je v istem letu povprečje v državah
članicah OECD znašalo 8,7 (OECD, 2013) (Tabela 3).
Število bolniških postelj v Sloveniji je v letu 2011 znašalo 4,6 na 1000 prebivalcev, kar je
prav tako pod povprečjem, ki ga beležijo v državah članicah OECD in znaša 4,8 na 1000
prebivalcev (OECD, 2013) (Tabela 3). Kot v večini držav članic OECD se je število
bolniških postelj na 1000 prebivalcev tudi v Sloveniji v zadnjih letih zmanjševalo.
Zmanjševanje števila bolniških postelj je sovpadalo s krajšanjem povprečnega časa
bivanja bolnikov v bolnišnici in naraščajočim številom dnevnih operativnih posegov.
Tabela 3: Bolnišnice in porodnišnice, postelje, sprejem, odpust ter zaposleni v
letih od 2005–2011
2005
Bolnišnice in
porodnišnice
Postelje
Sprejeti bolniki
Odpuščeni bolniki
Bolniški dnevi (1000)
Zdravniki in
zobozdravniki2)
Diplomirane
medicinske sestre
Višje in srednje
medicinsko osebje
Nižje medicinsko
osebje
Drugo medicinsko
osebje

1)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

29

29

29

29

29

29

29

9666

9567

9414

9586

9389

9367

9493

351476

357143

361974

367719

364542

363505

374099

351192

356935

361929

367761

364398

364104

374142

2545

2572

2485

2585

2555

2462

2465

3011

3103

3116

2996

3238

3215

3389

1600

1819

2075

2499

2523

3013

3236

8331

8336

8442

8289

8075

7631

7748

478

465

405

425

389

395

528

962

1003

1038

1128

1031

1081

1404

1) Brez enodnevnih in dolgotrajnih dnevnih obravnav.
2) Všteti so tudi pripravniki.

Vir: prirejeno po SURS in IVZ (2012)
Po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, 2012) se je rast
števila zdravnikov v zadnjih letih okrepila, kljub temu pa se je zaostanek za povprečjem
EU in OECD na področju števila zdravnikov na prebivalca še povečal. Rast števila
zdravnikov v Sloveniji je bila v obdobju od leta 2000 do leta 2009 v povprečju 1,0odstotna, v državah članicah OECD pa 1,7-odstotna (UMAR, 2012). IVZ v svojem poročilu
navaja, da je bilo leta 2010 v Sloveniji zaposlenih 4.979 zdravnikov, kar je 1,3 % več kot
leta 2009, izboljšal se je tudi kazalnik števila zaposlenih zdravnikov na 100.000
prebivalcev, ki je dosegel 243 (v letu 2009: 241,8; EU: 330,5) (UMAR, 2012; IVZ, 2012)
(Tabela 4). Največji zaostanek Slovenija beleži pri številu splošnih zdravnikov (leta 2010
jih je bilo 49,8 na 100.000 prebivalcev; EU-27 leta 2009: 87,4), kar je problematično tako
z vidika dostopnosti do zdravstvenih storitev kot tudi z vidika stroškovne učinkovitosti
zdravstvenega sistema (UMAR, 2012) (Tabela 4). Slovenija rešuje pomanjkanje na
področju števila zdravnikov po vzoru drugih držav, ki se srečujejo s podobnimi težavami,
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in sicer s povečevanjem vpisnih kvot na medicinskih fakultetah in liberalizacijo zakonskih
pogojev za zaposlovanje zdravnikov iz tujine.
Tabela 4: Človeški viri v zdravstvenem sistemu v Sloveniji in članicah EU
Zaposleni zdravniki na
100.000 prebivalcev
2000
EU-27

1

2008

2009

Splošni
zdravniki na
100.000
prebivalcev
2000

2009

Zaposleni
zobozdravniki
na 100.000
prebivalcev
2009

Zaposlene
medicinske sestre
na 100.000
prebivalcev
2000

20096

Razmerje med
medicinskimi
sestrami in
zdravniki
2009

292,8

326,6

330,5

82,1

87,4

66,2

732,6

823,6

2,5

Avstrija

384,9

458,5

467,1

136,4

155,0

55,2

728,6

775,0

1,6

Belgija

282,5

290,9

291,3

119,5

113,3

70,6

583,8

659,5

3,1

Bolgarija

337,8

361,3

370,0

np

65,4

85,8

437,0

466,0

1,3

Ciper

258,0

285,6

np

41,3

np

93,2

422,5

436,0

1,5

Češka

337,1

352,7

355,5

72,7

70,1

67,5

805,7

845,9

2,3

Danska5

290,5

341,6

np

64,6

66,9

80,1

1257,0

1.504,0

4,3

Estonija4

327,0

333,4

326,7

98,8

82,2

89,2

623,1

642,1

1,9

Finska

250,1

272,7

np

np

101,9

75,6

1436,0

1.004,6

3,5

Francija3

329,4

330,1

325,6

161,0

159,7

64,7

688,6

798,9

2,5

Grčija3

432,8

602,1

610,6

np

27,6

130,7

309,0

364,0

0,5

Irska

220,2

398,7

406,6

47,7

54,8

60,5

1400,5

1.274,1

5,0

Italija4

606,9

608,3

608,9

82,8

76,7

91,8

np

700,4

1,0

Latvija

286,3

311,3

300,4

40,9

58,5

67,2

479,0

486,1

1,8

Litva

364,0

370,6

366,2

52,2

69,1

70,5

805,3

726,2

2,0

Luksemburg

288,4

269,7

268,9

63,6

78,7

80,5

863,8

1.118,3

4,2

Madžarska

364,0

309,3

302,3

np

35,4

49,1

579,2

638,9

2,1

Malta4

261,6

332,2

373,2

np

69,3

43,3

np

656,7

2,0

Nemčija

325,8

356,2

364,1

66,2

65,5

78,6

939,7

1.122,2

3,0

Nizozemska4,5

301,4

366,6

np

61,0

71,2

58,9

np

853,3

3,9

Poljska

222,3

216,1

217,0

7,7

20,5

31,9

553,2

583,4

2,4

Portugalska4

316,8

366,3

376,9

153,3

190,1

72,0

353,2

np

1,5

Romunija

192,8

221,5

225,9

np

83,1

58,0

530,1

566,2

2,9

Slovaška5

323,9

300

np

np

41,42

49,9

750,7

631,6

1,8

Slovenija2

215,0

238,8

241,8

45,7

49,7

60,4

685,0

804,1

3,3

Španija

331,8

352,2

354,8

np

73,8

58,1

658,2

493,8

1,4

Švedska5

308,3

371,5

np

52,8

61,9

80,5

1031,0

1155,0

3,0

Zdr. kraljestvo

195,5

255,9

265,9

64,4

79,3

50,9

916,0

1.003,5

3,6

Viri: Eurostat; OECD Health Data 2011; WHO HFA-DB.
Opombe: 1 Za povprečja EU-27 je za zdravnike, splošne zdravnike, zobozdravnike in sestre vir podatkov baza WHO HFA-DB
(metodologije poročanja podatkov so poenotene z Eurostatom in OECD). 2 Slovenija: za leto 2010 so kazalniki navedeni v besedilu, v
tabeli pa so podatki za leto 2009, ker so to zadnji razpoložljivi podatki za države EU. 3 FR in GR: vsi aktivni zdravniki in zobozdravniki
(vključno s tistimi, ki delajo v upravljanju, raziskovanju, izobraževanju ipd); 4 IE, IT, MT, NL, PL: vsi zdravniki in zobozdravniki z licenco
za delo; 5 SK: zdravniki in zobozdravniki leto 2007; DK, NL, SE: leto 2008; 6 DK, NL, FI, SE, SK, IT, GR, FR, CY, BE: leto 2008; np-ni
podatka.

Vir: prirejeno po UMAR (2012)
V kvoto zaposlenih v zdravstvu je treba všteti še številne zdravstvene delavce in
sodelavce, ki so zaposleni v upravnih organih in MZ, javnih zavodih (ZZZS, IVZ, ZZZS,
ZPIZ), zdraviliščih, lekarnah, socialnih in izobraževalnih zavodih in še nekaterih drugih
inštitucijah, ki so neposredno povezane s poslovanjem zdravstvenega sistema in na eni
strani zagotavljajo podporo njegovemu delovanju, na drugi strani pa predstavljajo
dopolnitev oziroma nadgradnjo zdravstvenega varstva kot enega izmed temeljnih
družbenih podsistemov (Tabela 5).
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Tabela 5: Zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni v zdravstvu v letu 2010
Osnovno zdravstvo
Zdravstveni
domovi

Zasebni
izvajalci

7669

3385

Specialistične
ambulante
Javni Zasebni
zavodi izvajalci
354

1034

Splošne
bolnišnice

7007

Specialistične
bolnišnice
Javni Zasebni
zavodi izvajalci
3011

51

IVZ in ZZV

ZZZS in ZPIZ

Upravni organi in
ministrstva

Socialni zavodi

877

60

180

6190

Lekarne
Klinike in
inštituti

Zdravilišča

10547

2118

Izobraževalni Farmacevtska
zavodi
industrija
752

1051

Javne

Zasebne

1472

324

Drugo
348

Skupaj zdravstvo

44099

Skupaj

46430

Vir: prirejeno po SURS in IVZ (2012)
Področje tehnične opremljenosti zdravstvenih sistemov in razvoja medicinskih tehnologij v
zadnjih letih postaja vse bolj pomemben dejavnik pri oblikovanju zdravstvene politike in
gonilnik splošnega razvoja zdravstva. V večini držav članic OECD se je v zadnjem
desetletju znatno povečala razpoložljivost diagnostičnih aparatov za računalniško
tomografijo (CT) in magnetno resonanco (MRI). Razpoložljivost diagnostičnih aparatov se
je v zadnjih letih povečala tudi v Sloveniji, a kljub temu ostaja za povprečjem držav članic
OECD. Slovenija je tako imela leta 2011 v lasti 13,6 CT aparatov na milijon prebivalcev,
medtem ko je povprečje v državah članicah znašalo 23,2 CT aparatov na milijon
prebivalcev, podobna situacija je tudi pri številu MRI aparatov, ki je v Sloveniji v letu 2011
znašalo 8,3 na milijon prebivalcev, povprečje v državah članicah OECD pa 13,3 (OECD,
2013).
Kljub očitnemu napredku na področju razvoja zdravstvenih sistemov in javnega zdravja se
objektivnim javnozdravstvenim težavam, s katerimi se sooča celoten evropski prostor, v
prihodnosti ne bo mogoče izogniti in bodo zahtevale korenite posege v trenutno ureditev
slovenskega zdravstvenega sistema. Že v Slovenski izhodni strategiji iz leta 2010 (SVREZ,
2010) pa tudi v kasnejšem vladnem dokumentu »Nadgradnja zdravstvenega sistema do
leta 2020« (MZ, 2011) so se kot eden izmed glavnih strukturnih ukrepov napovedovale
spremembe v sistemu zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja. Predlagane
spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja se v veliki meri nanašajo na odpravo
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos sredstev v sistem obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Slednje naj bi po predvidevanjih zagotovilo konsolidacijo in
finančno vzdržnost sistema zdravstvenega zavarovanja, na drugi strani pa bi lahko
povzročilo neželene posledice na področju konkurenčnosti gospodarstva in vzdržnosti
javnih financ (Slika 3).
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Slika 3: Finančni tokovi v slovenskem zdravstvenem sistemu

Občine

naložbe

Ministrstvo za
zdravje

naložbe

proračunska
postavka

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Inštitut za varovanje
zdravja
Izvajalci na primarni ravni
(zdravstveni domovi,
koncesionarji)
Izvajalci izvenbolnišnične
specialistične oskrbe
(ambulante, koncesionarji)

Lekarne
(javne, koncesionarji)
plačilo iz žepa

premije iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanjaa

prispevki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

davki

Izvajalci bolnišnične
specialistične oskrbe
(klinike, koncesionarji)

Izvajalci zobozdravstvene
oskrbe (zdravstveni domovi,
koncesionarji)

Prostovoljno zdravstveno
zavarovanje

glavarina, plačilo za storitve

plačilo za storitve

skupine primerljivih primerov, bolniško
oskrbni dan, plačilo za storitve

plačilo za storitve

plačilo za storitve

plačilo za storitve, oskrbni dan

Socialne ustanove

plačilo za storitve

Zdravilišča

Zasebni izvajalci
brez koncesije

Državljani

Vir: prirejeno po Albreht et al. (2009)
Izkušnje držav z najbolj razvitimi zdravstvenimi sistemi potrjujejo (Jakubowski in Busse,
1998; Berg, 2001; Ammenwerth et al., 2003; SZO, 2010 itd.), da mora vsakršna reforma
upoštevati kompleksnost zdravstvenega sistema in njegovo prepletenost z drugimi
segmenti družbe, kar v prvi fazi zahteva politično voljo ter natančno premišljen in na
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dokazih temelječ načrt, kasneje pa tudi odločno in učinkovito implementacijo ukrepov,
potrebnih za dosego načrtovanih ciljev. Pri načrtovanju in uresničevanju začrtane reforme
bo treba odgovoriti na nekatera ključna vprašanja, s katerimi se sooča slovenski
zdravstveni sistem in segajo na področje reorganizacije, prestrukturiranja in
informatizacije zdravstvenega sistema, rastočih izdatkov za zdravstvo in njihovo bolj
enakomerno porazdelitvijo med zavarovance, razmejevanja javnega in zasebnega
zdravstva ter doseganje njune komplementarnosti, zdravstvene preventive,
opolnomočenja državljanov ter spodbujanja odgovornosti posameznikov za lastno zdravje
itn. (SVREZ, 2013).
Skupni izdatki za zdravstvo v Sloveniji so v letu 2011 znašali 8,9 % BDP, oziroma 3.201
milijon EUR, kar Slovenijo primerjalno uvršča pod OECD povprečje (9,3 %). Učinkovitost
porabe javnih sredstev v Sloveniji je po poročilih Mednarodnega denarnega sklada iz leta
2006, ko je ocenjeval učinkovitost javnega financiranja 22 zdravstvenih sistemov v
evropskih državah in primerjal izbrane zdravstvene kazalnike (umrljivost, pričakovana
življenjska doba, pričakovana leta zdravega življenja itd.) ter njihovo korelacijo z višino
javnih izdatkov kot deležem BDP, relativno nizka, saj se je Slovenija uvrstila na 18. mesto,
torej med države z najmanjšo učinkovitostjo (SVREZ, 2013). Relativno nizka učinkovitost
javne porabe na področju zdravstvenega varstva je bila izpostavljena tudi s strani
Evropske komisije in OECD v svojih priporočilih glede vladnega Nacionalnega reformnega
programa Slovenije za leto 2011–2012. Projekcije kažejo, da bodo srednjeročni izzivi na
področju zdravstvenega varstva, s katerimi se bo morala Slovenija soočiti do leta 2020,
segali predvsem na področje bolj učinkovite porabe javnofinančnih sredstev,
prestrukturiranje, reorganizacijo in racionalizacijo zdravstvenega sistema (SVREZ, 2013),
ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni dostopnosti zdravstvenih storitev in izboljševanju
zdravstvenih kazalnikov.

2.4 INFORMACIJSKI SISTEM
IS je sestavni in neločljivi del vsakega upravljanega in ciljno usmerjenega sistema.
Njegova primarna funkcija je permanentno oskrbovanje vseh upravljavskih in
odločevalskih ravni v danem tehnološkem ali organizacijskem sistemu z ustreznimi in
uporabnimi informacijami (Vintar, 2006). Pojem IS se v zadnjih desetletjih vse pogosteje
uporablja v literaturi, njegove opredelitve pa so izredno neenotne in običajno
zaznamovane z vidikom njegove obravnave, včasih pa tudi nekonsistentne in prekrivne z
drugimi vidika preučevanja IKT. K obstoječemu stanju je v veliki meri prispeval nesluten
razvoj IKT in raznolikih IS v zadnjih treh desetletjih, pa tudi zelo obsežna ekspanzija IKT
na najrazličnejša področja znanosti, gospodarstva in vsakodnevnega življenja.
Skladno s tem so tudi raziskave IS običajno interdisciplinarne in se splošno rečeno na eni
strani ukvarjajo s preučevanjem tehnološko-tehničnih vidikov IS, na drugi strani pa s
preučevanjem vplivov in dolgoročnih učinkov IS na vedenje posameznikov, skupin in
organizacij (Henry in Stone, 1994; Wilson, 2000; Galliers et al., 2006). S tega vidika je
mogoče raziskave IS umestiti znotraj dveh znanstvenih paradigem, in sicer znotraj
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vedenjskih ved, ki se ukvarjajo z razvojem in preverjanjem teorij, usmerjenih v razlago in
napovedovanje človekovega ali organizacijskega vedenja, ter informacijskih ved, ki
premikajo meje človekovih in organizacijskih sposobnosti z ustvarjanjem novih in
inovativnih IKT rešitev (Ciborra, 2002; Hevner et al., 2004).
Vzporedno z vse obsežnejšimi raziskavami in razvojem na področju IS so se spreminjala
tudi dojemanja IS in njihove opredelitve. Ena izmed prvotnih definicij, ki sega v
šestdeseta leta prejšnjega stoletja, opredeljuje IS kot podsistem poslovnega sistema, ki
proizvaja vse potrebne informacije za delovanje le-tega iz njegovega okolja. Druga,
kasnejša in bolj procesno usmerjena opredelitev, pojmuje IS kot en vidik obravnave
poslovnega sistema, kar pomeni, da je IS dejansko del poslovnega sistema, ki obravnava
le-tega z informacijskega vidika. Slednji pogled je nedvomno širši, saj z vidika poslovnega
sistema ni mogoče postaviti jasnih meja med značilnimi procesi v poslovnem sistemu
(temeljni, upravljavski, informacijski), če jih želimo obravnavati kot podsisteme. Njihove
aktivnosti so namreč pogosto tako prepletene med seboj, da jih ni mogoče jasno ločiti
(Vintar, 2006; Melville, 2010). Tudi Langefors (1973) je na začetku sedemdesetih let
podal precej abstraktno opredelitev IS, saj le-ta po njegovem mnenju predstavlja
tehnološki medij za snemanje, shranjevanje in širjenje jezikovnih izrazov ter sprejemanje
ugotovitev na podlagi teh izrazov. Sprague (1980) pojmuje IS kot celovito množico
aplikacij in aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje, obdelavo in uporabo informacij kot
virov neke organizacije ali poslovnega sistema. IS sestavljajo komplementarne mreže
strojne in programske opreme, ki jih ljudje in organizacije uporabljajo za zbiranje,
filtriranje, obdelavo, ustvarjanje in distribucijo podatkov (Denning, 1999; Anderson et al.,
2006; Jessup in Valacich, 2008). Alter (2006) preučuje IS skozi prizmo delovnega sistema,
v katerem ljudje z uporabo IKT in drugih virov izvajajo poslovne procese s ciljem
proizvodnje izdelkov/storitev za notranje ali zunanje uporabnike. Skladno s tem
opredeljuje IS kot posebno vrsto delovnega sistema, ki uporablja IKT za zajem, prenos,
shranjevanje, iskanje, obdelavo ali prikazovanje informacij za podporo enemu ali več
delovnim sistemom (Krisper, 2006). Ralston (1976) v svoji definiciji dobro povzema
raznolike opredelitve in različne pristope k preučevanju IS. Njegova definicija, ki je
verjetno ena izmed najbolj citiranih pa tudi univerzalno uporabnih, namreč opredeljuje IS
kot celoto ljudi, postopkov in naprav, zasnovano za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in
distribucijo podatkov oziroma informacij.
V literaturi je mogoče najti še številne druge razlage in opredelitve IS, nekatere med njimi
so že bolj ozko usmerjene in se osredotočajo na značilnosti posameznih specializiranih IS,
ki so se začeli pojavljati na področju (Opitz et al., 2010). Najbolj znani med njimi so
upravljavski IS (UIS, ang. Management Information System – MIS), sistem za avtomatsko
obdelavo podatkov (AOP, ang. Electronic Data Processing – EDP), poslovodni IS (PIS,
ang. Executive IS – EIS), sistemi za sprotno analitično procesiranje (SSAP, ang. On Line
Analytical Processing – OLAP), sistemi za podporo odločanju/odločitveni sistemi (OS, ang.
Decision Support System – DSS), integrirani poslovni IS (IPIS, ang. Enterprise Resource
Planning – ERP) in poslovna inteligenca (PI, ang. Business Intelligence – BI). Krisper
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(2006) je na Sliki 4 ponazoril razvoj specializiranih IS po posameznih ravneh odločanja
znotraj poslovnega sistema.

Taktična

PI ('90-)

SSAP ('90-)

OS ('80-)

IPIS ('90-)

UIS ('70-)

Strateška

PIS ('85-)

Slika 4: Razvoj informacijske podpore po ravneh odločanja

AOP ('60-'70)

Operativna

Transakcijska

Vir: prirejeno po Krisper (2006)
Eden bolj razširjenih in pomembnih je UIS, pogosto opredeljen kot IS, ki zagotavlja
informacije, potrebne za upravljanje organizacije (Oz, 1999; O’Brien, 2002), oziroma kot
formalna metoda, ki upravljavcem zagotavlja natančne in ažurne informacije, ki so
potrebne za sprejemanje odločitev in omogočajo učinkovito planiranje, upravljanje in
delovanje organizacije (Stoner, 1982; Melville, 2010). Hicks (1993) pojmuje UIS kot
formaliziran in računalniško podprt IS, ki povezuje podatke iz različnih virov za
zagotavljanje informacij, ki so potrebne za sprejemanje ustreznih odločitev, velikokrat pa
se UIS izpostavlja tudi kot sredstvo za podporo odločanju in sprejemanju strateških
odločitev v organizaciji oziroma poslovnemu sistemu (Laudon in Laudon, 2006). Videti je,
da zaradi naraščajočega števila specializiranih IS raznolikost opredelitev in pristopov k
preučevanju IS v zadnjih desetletjih strmo narašča, s tega vidika ni presenetljivo, da
definicije postajajo čedalje bolj koncizne in osredotočene na ozko področje, ki ga IS
pokriva.
Čeprav se področje IS kot znanstvena disciplina razvija že dobrih trideset let (Chen et al.,
2010), pa je osrednji koncept preučevanja še vedno nedorečen in ostaja predmet številnih
razprav (Wade in Hulland, 2004; Asemi et al., 2011). Generalno obstajata dva pogleda na
to vprašanje. Prvi pogled je precej ozko usmerjen, saj v preučevanje IS vključuje
prvenstveno IKT rešitve in njihov razvoj ter druge tehnološke inovacije. Drugi, širši pogled
se pri preučevanju IS osredotoča na prepletanje in medsebojni vpliv socialnih ter
tehničnih vidikov IKT v dinamičnem in razvijajočem se družbenem kontekstu (Mansour in
Ghazawneh, 2009). Glede na teoretična izhodišča, ki poudarjajo, da je IS izrazito sociotehnični sistem, mora vsak poskus, ki si prizadeva po celoviti in objektivni obravnavi IS,
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nedvomno uporabiti uravnotežen raziskovalni pristop, ki bo namenil ustrezno pozornost
tako IKT kot tudi njihovemu širšemu družbenemu kontekstu.
Ne glede na številne različne vidike preučevanja in opredeljevanja pa je cilje IS mogoče
relativno enostavno povzeti. Vsak naj bi namreč nudil kakovostno podporo poslovanju,
vodenju in sprejemanju odločitev. V luči slednjega morajo biti zasnovane in usklajene tudi
vse sestavine ter aktivnosti, ki se izvajajo znotraj danega IS. Sestavine IS so prikazane na
Sliki 5.
Slika 5: Sestavine informacijskega sistema
Vhodi

Izhodi

Poročila

Sporočila

itd.

Strojna oprema

Programska oprema - sistemska

Programske rešitve

Neavtomatizirane operacije

Organizacijske povezave

Dokumenti

Organizacijske povezave

Seznami

Poročila

Neavtomatizirane operacije

Seznami

Dokumenti

Sporočila

itd.

Vir: prirejeno po Vintar (2006)
V širšem smislu se koncept IS ne nanaša samo na IKT, ki jih poslovni sistem uporablja,
temveč tudi na način interakcije med ljudmi in IKT v luči zagotavljanja podpore poslovnim
procesom in aktivnostim, ki se izvajajo v poslovnem sistemu (Kroenke, 2008).

2.5 VLOGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V POSLOVNEM SISTEMU
Vsako organizirano okolje, kjer se opravlja določena dejavnost, lahko imenujemo poslovni
sistem. Podobno kot velja na splošno za sisteme tudi za poslovnega lahko rečemo, da je
sestavljen iz elementov in vezi med njimi, ki predstavljajo organizacijsko strukturo.
Elementi poslovnega sistema so torej ljudje, delovna sredstva in predmeti dela,
organizacijska struktura pa je sestavljena iz množice vseh povezav in odnosov med
navedenimi elementi poslovnega sistema (Vintar, 2006). Vsi elementi poslovnega sistema,
vključujoč tudi njegovo strukturo, so odvisni od namena, ciljev ali funkcije poslovnega
sistema znotraj področja na katerem deluje. V luči učinkovitega izvajanja dejavnosti
poslovnega sistema je treba zagotoviti povezano delovanje določenih poslovnih procesov.
Poslovni proces je običajno opredeljen kot strukturiran in merljiv sklop aktivnosti,
namenjenih proizvodnji določenega izdelka/storitve za določenega kupca ali trg (Hammer
in Champy, 1993; Johansson et al., 1993). Pri opredeljevanju poslovnega procesa je še
posebej poudarjen vidik, »kako« se delo opravlja v poslovnem sistemu. Poslovni proces
torej predstavlja določeno zaporedje delovnih aktivnosti v času in prostoru, z začetkom in
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koncem, ter jasno opredeljenimi vhodnimi in izhodnimi količinami. Procesni pristop v tej
luči pomeni strukturiran načrt za delovanje poslovnega sistema jasno upoštevajoč
uporabnikove potrebe in želje, procesi pa predstavljajo strukturo, s pomočjo katere
poslovni sistemi izvajajo tisto, kar je potrebno za ustvarjanje vrednosti za njihove
uporabnike (Davenport, 1993). Izvajanje dejavnosti poslovnega sistema zahteva usklajeno
delovanje naslednjih treh procesov (Slika 6):




temeljni proces,
upravljavski proces,
informacijski proces.

Slika 6: Značilni procesi znotraj poslovnega sistema in njihove medsebojne
povezave

Podatki in
informacije

Poljuben poslovni sistem
(banka, podjetje, zdravstveni
sistem ipd.)

Okolje sistema

Podatki in
informacije

Informacijski
proces

Upravljavski
proces

Podatki

Surovine, energija ali
podatki in informacije

Upravljavski
ukrepi

Upravljavski
ukrepi

Temeljni proces

Učinki (rezultati) procesa
v obliki proizvodov,
storitev, odpadkov itd.

Vir: prirejeno po Vintar (2006)
Vsak izmed naštetih procesov se izvaja znotraj lastnega sistemskega okvirja, kljub temu
pa popolnoma jasne ločitve med temi sistemi ni mogoče izpeljati. Procesi so med seboj
prepleteni in neločljivo povezani in drug brez drugega ne morejo delovati ter posledično
prispevati k doseganju ciljev poslovnega sistema.
2.5.1

TEMELJNI PROCES

V temeljnem procesu se izvaja preoblikovanje surovin, energije ali informacij v nov
proizvod ali učinek, s katerim poslovni sistem izpolnjuje svoje začrtane cilje in zadovoljuje
del družbenih potreb. Glavno vlogo znotraj temeljnega procesa imajo ljudje, delovna
sredstva in delovni predmeti, ki v sodelovanju in s pomočjo storitev iz okolja omogočajo
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izvajanje temeljnega procesa. IS mora za potrebe izvajanja aktivnosti znotraj temeljnega
procesa zagotavljati ustrezne podatke in informacije.
Pri izvajanju nekaterih dejavnostih (npr. zdravstvena dejavnost, javna uprava itd.) lahko
ugotovimo, da že v okviru temeljnega procesa potekajo zelo intenzivne informacijske
aktivnosti, ali natančneje zbiranje, obdelava, shranjevanje in distribucija podatkov, kar
pomeni, da vsebujejo temeljni procesi znotraj določenih dejavnosti vse tehnološke
značilnosti informacijskih procesov. V takšnih okoljih je vloga IKT zelo pomembna, saj leta na eni strani omogoča opravljanje temeljne dejavnosti, na drugi strani pa zagotavlja
tudi informacijsko podporo za njeno izvajanje in upravljanje. Slednje presega klasičen
pogled na vlogo in funkcijo IS znotraj poslovnega sistema, ki izpostavlja predvsem
podporo, ki jo naj IS zagotavlja poslovnemu sistemu pri njegovem delovanju, upravljanju
in sprejemanju odločitev. Če sodimo po spremembah, ki so jih v zadnjem desetletju
prinesli IS tako na področju redefinicije temeljnih procesov kot tudi poslovnega modela, je
mogoče ugotoviti, da se je vloga IS v poslovnem sistemu bistveno spremenila. Slika 7
prikazuje odnos med IS in poslovnim sistemom ter razkriva tok dogodkov v postopku
uvajanja in uporabe IS v poslovnem sistemu.
Slika 7: Razmerje med organizacijo in IS

Določa in oblikuje

Informacijski
sistem

Poslovni sistem
Podpira

Spreminja

Vodi

Krmili
Usmerja

Vir: prirejeno po du Plooy (1998)
Na sliki je prikazan neprekinjen in dinamičen kontinuum medsebojnih vplivov IS in
poslovnega sistema. Tovrstno razmerje med IS in poslovnim sistemom predpostavlja, da
IS izkazujejo različne in pomembne dolgoročne implikacije ter da lahko poleg
informacijske podpore zagotavljajo tudi druge funkcionalnosti, ki vplivajo na strateške
vidike delovanja poslovnih sistemov. Dahlbom in Mathiassen (1993) v luči slednjega
zatrjujeta, da bi se morala vpeljava in uporaba IS v poslovnem sistemu obravnavati kot
resen strateški poseg, saj se IS v takšnem kontekstu pogosto uporabljajo kot orodje za
izvedbo organizacijskih sprememb in ne kot orodje za odpravo informacijske asimetrije in
nezmožnosti upravljanja informacijskih virov.
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2.5.2

UPRAVLJAVSKI PROCES

Upravljavski proces vključuje aktivnosti, ki se osredotočajo na optimalno izbiro in
opredelitev strateških ciljev ter vodenje temeljnega procesa in s tem tudi celotnega
poslovnega sistema v smeri doseganja zastavljenih ciljev. Izvajanje slednjih aktivnosti –
ali enostavneje povedano upravljanje – predstavlja torej vodenje temeljnega procesa v
smeri dogovorjenih strateških ciljev, upoštevajoč poslanstvo poslovnega sistema in druge
dejavnike (normativni, družbeno-ekonomski ipd.). Krisper (2006) opredeljuje upravljanje
(menedžment) kot proces planiranja, organiziranja in spremljanja/nadziranja (controlling)
poslovne aktivnosti. Najpomembnejša in osrednja aktivnost, ki se pojavlja na vseh ravneh
upravljavskega procesa, je odločanje. Odločanje je proces izbire ene izmed več možnih
alternativ. Izbrana alternativa mora poslovnemu sistemu zagotavljati največjo možno
korist oziroma najkrajšo in najracionalnejšo pot do uresničitve strateških ciljev v danih
okoliščinah (Smith in Fingar, 2006). Odločitev za posamezno alternativo je zelo odvisna od
načina predstavitve možnih alternativ ter informacij in podatkov, ki se nanašajo na vsako
izmed ponujenih alternativ. Odločanje je torej močno povezano in odvisno od kakovosti
ter količine informacij, ki jih upravljavcem poslovnega sistema zagotavlja IS.
2.5.3

INFORMACIJSKI PROCES

Kakovosten upravljavski proces zahteva ustrezne informacije. Opredelitev in analiza
odnosov med materialnimi, energetskimi in informacijskimi tokovi v poslovnem sistemu
razkriva, da so informacijski tokovi namenjeni upravljanju materialnih in energetskih tokov
(Vintar, 2006). Glede na naravo in funkcijo pa tudi notranje in zunanje pogoje za
delovanje poslovnega sistema je upravljavski proces mogoče izvajati na različne načine.
Slednje posledično pomeni, da so v različnih upravljavskih procesih tudi potrebe po
informacijah različne. V luči raznovrstnih informacijskih potreb se poslovni sistemi pogosto
odločajo za posebne in prilagojene IS, ki so izdelani v skladu z značilnostmi temeljne
dejavnosti, ki jo poslovni sistem izvaja, ter specifičnimi pogoji poslovanja v danem okolju.
Kakovosten informacijski proces mora omogočati pretvorbo podatkov v informacije ter
odpravljati informacijsko asimetrijo oziroma zagotavljati vsem uporabnikom (posebno
upravljavcem) relevantne in pravočasne informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
Posamične aktivnosti, ki potekajo v sklopu informacijskega procesa, je mogoče povzeti na
naslednji način (Vintar, 2006):







zajem podatkov,
prenos podatkov od mesta pridobivanja do mesta obdelave,
obdelava podatkov,
prenos od mesta obdelave do mesta uporabe,
uporaba podatkov,
hramba podatkov po poljubni stopnji obdelave.

Čeprav je navedene procese mogoče obravnavati kot zaključene celote (ljudje, delovna
sredstva, predmeti dela, aktivnosti itd.), ki potekajo znotraj svojih sistemov, pa natančne
ločnice med njimi dejansko ni mogoče potegniti. Opisani procesi so prepleteni in
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eksistencialno odvisni drug od drugega. Slednja ugotovitev razkriva pomembno vlogo
informacijskih procesov in pripadajočih orodij oziroma IS, saj le-ti na eni strani
predstavljajo infrastrukturo poslovnega sistema (oskrba temeljnega in upravljavskega
procesa z relevantnimi in pravočasnimi informacijami), na drugi strani pa pri opravljanju
določenih dejavnosti predstavljajo pomemben del upravljavskega in temeljnega procesa in
pravzaprav omogočajo njuno izvajanje. Dualna funkcija IS bo opisana v nadaljevanju, ki
se osredotoča na vlogo IS pri ustvarjanju vrednosti v poslovnem sistemu.
2.5.4

INFORMACIJSKI SISTEM IN USTVARJANJE VREDNOSTI V POSLOVNEM
SISTEMU

Splošno gledano se poslovni proces prične z opredelitvijo poslovnih ciljev, skladnih s
poslanstvom poslovnega sistema, in zaključi z uresničitvijo le-teh. Poslovni procesi so
namenjeni ustvarjanju dodane vrednosti/dobička za poslovni sistem in določene vrednosti
za končne uporabnike. Zasnovani morajo biti optimalno, tako z vidika dejavnosti, ki se
odvijajo znotraj poslovnega procesa ter njihove usklajenosti, kot tudi z vidika porabe virov
in časa ter kakovosti proizvedenih izdelkov ali ponujenih storitev. Samo dobro načrtovani
in strukturirani poslovni procesi lahko namreč zagotovijo povečanje učinkovitosti
poslovnega sistema (večja dodana vrednost, nižji stroški ipd.) ter ponudbo takšnih
izdelkov ali storitev, ki predstavljajo resnično vrednost za uporabnike/kupce in ustrezajo
njihovim potrebam in željam. Poslovni procesi zaradi svoje vloge in pomena znotraj
poslovnih sistemov predstavljajo kritičen dejavnik uspeha in pomemben instrument za
doseganje zastavljenih ciljev poslovnega sistema.
Procesno orientiran poslovni sistem presega ovire strukturne razdrobljenosti in se poskuša
izogniti izoliranosti ter medsebojni nepovezanosti posameznih funkcij v poslovnem
sistemu. Poslovni proces se lahko razčleni na več podprocesov, ki imajo sicer svoje
značilne lastnosti, kljub temu pa vsi skupaj prispevajo k uresničevanju poslovnih ciljev, ki
jih zasleduje nadrejeni proces. Analiza poslovnih procesov običajno vključuje razčlenitev
poslovnih procesov in podprocesov vse do ravni posameznih aktivnosti.
Razumevanje poslovnih procesov in aktivnosti ter njihove vloge pri ustvarjanju vrednosti
je kritičen element pri razvoju in učinkovitem doseganju strateških ciljev poslovnega
sistema. Slednjo predpostavko je analiziral Michael Porter v svojem vplivnem delu
Konkurenčna prednost (ang. Competitive Advantage) iz leta 1985, v katerem je prvič
predstavil koncept vrednostne verige. Vrednostna veriga je skupek povezanih aktivnosti,
ki jih poslovni sistem izvaja s ciljem ustvarjanja vrednosti za svoje stranke (Porter, 1985).
Ločimo dve vrsti vrednostne verige, in sicer zunanjo, ki vključuje vse poslovne subjekte
znotraj širšega poslovnega sistema (podjetja, organizacije, zavodi ipd.), in notranjo, ki
vključuje poslovne aktivnosti, ki se izvajajo znotraj posameznega poslovnega subjekta.
Porter je predlagal generičen model vrednostne verige, ki ga lahko poslovni sistemi
uporabijo pri pregledu in analizi vseh svojih aktivnosti ter ocenijo, kako so le-te povezane.
Način izvedbe poslovnih aktivnosti determinira višino stroškov in kritično vpliva na
ustvarjanje dodane vrednosti/dobička poslovnega sistema. Slednje orodje zagotavlja
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celovit pregled nad izvedbo poslovnih aktivnosti in omogoča boljše razumevanje ter
identifikacijo virov, ki generirajo vrednost v poslovnem sistemu.
Namesto analiziranja posameznih oddelkov ali različnih vrst računovodskih stroškov se
koncept vrednostne verige osredotoča na preučevanje sistemov aktivnosti oziroma
celotnega procesa spreminjanja vhodnih količin v izhodne, ki jih na koncu kupijo
stranke/uporabniki. Porter (1985) je skladno z navedenim pristopom opisal verigo
aktivnosti, ki so skupne vsem podjetjem in poslovnim sistemom, ter jih razdelil v temeljne
in podporne aktivnosti. Elementi v Porterjevi vrednostni verigi so predstavljeni na Sliki 8 in
opisani spodaj.
Slika 8: Porterjeva generična vrednostna veriga

Podporne aktivnosti

Infrastruktura
Upravljanje s človeškimi viri
Tehnološki razvoj
Naročila in nabava

Vhodna
logistika

Proizvodnja

Izhodna
logistika

Trženje in
prodaja

Storitve

Temeljne aktivnosti

Vir: prirejeno po Porter (1985)
Temeljne aktivnosti
Primarne aktivnosti se nanašajo neposredno na fizično ustvarjanje vrednosti, prodajo,
vzdrževanje in podporo izdelkom ali storitvam. Porter (1985) navaja in opisuje v
nadaljevanju predstavljene temeljne aktivnosti.






Vhodna logistika – vključuje vse dejavnosti, povezane z notranjim sprejemom,
shranjevanjem in distribucijo vhodov. Ključni dejavnik pri ustvarjanju vrednosti v
tej fazi so odnosi poslovnega sistema z dobaviteljem.
Proizvodnja – vključuje preoblikovalne dejavnosti, ki spreminjajo vložke v izložke,
ki se kasneje zagotavljajo strankam. V tej fazi je za ustvarjanje vrednosti zadolžen
celoten proizvodni sistem.
Izhodna logistika – vključuje dejavnosti, povezane z dobavo in dostavo izdelkov ali
storitev strankam. Sem se uvrščajo sistemi za zbiranje, shranjevanje in distribucijo
izdelkov ali storitev, ki so lahko z vidika poslovnega sistema notranje ali zunanje
narave.
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Trženje in prodaja – vključuje dejavnosti, ki se uporabljajo pri oglaševanju in
prepričevanju strank, da kupujejo izdelke pri točno določenem poslovnem sistemu
in ne pri njegovih tekmecih. Koristi, ki jih poslovni sistem ponuja in način
njihovega posredovanja oziroma komunikacije, so glavni vir vrednosti v tej fazi.
Storitve – vključujejo dejavnosti za stranke poslovnega sistema, ki so povezane z
vzdrževanjem vrednosti izdelkov ali storitev tudi potem, ko so bili izdelki že
kupljeni ali storitve opravljene (vzdrževanje in poprodajne storitve).

Podporne aktivnosti
Podporne aktivnosti podpirajo izvajanje temeljnih aktivnosti, opisane zgoraj. Pikčaste črte
na Sliki 8 nakazujejo, da imajo podporne aktivnosti pomembno vlogo pri izvajanju vsake
posamezne temeljne aktivnosti in vseh temeljnih aktivnosti skupaj. Koncept vrednostne
verige izpostavlja naslednje podporne aktivnosti (Porter, 1985):








naročila in nabava – poslovni sistem si preko teh aktivnosti zagotavlja materialne
vire za poslovanje. Sem prištevamo iskanje ustreznih ponudnikov in pogajanje za
najnižje cene materiala;
tehnološki razvoj – vključuje aktivnosti za upravljanje in obdelavo informacij kot
tudi aktivnosti za zaščito baze znanja, ki je s časom nastala v poslovnem sistemu.
Zmanjševanje stroškov za IKT, sledenje tehnološkemu napredku in vzdrževanje
tehnične odličnosti predstavljajo vir ustvarjanja vrednosti znotraj te podporne
aktivnosti;
upravljanje s človeškimi viri – osredotoča se na kakovost poslovnega sistema pri
zaposlovanju, najemanju, usposabljanju, nagrajevanju in ohranjanju človeških
virov. Ljudje so pomemben vir vrednosti, kar pomeni, da lahko poslovni sistemi z
dobrimi kadrovskimi praksami veliko prispevajo k uspešnosti svojega poslovanja;
infrastruktura – na eni strani predstavlja podporni sistem celotnemu poslovnemu
sistemu, na drugi pa podporne funkcije, ki omogočajo izvajanje vsakodnevnih
proizvodnih aktivnosti. Upravljanje, računovodstvo, pravne in administrativne
službe so samo nekatere izmed nujnih funkcij infrastrukture, ki jih lahko poslovni
sistem uporabi za ustvarjanje vrednosti.

Vrednostna veriga predstavlja generičen okvir tako za analizo stroškov kot tudi za
razčlenitev in izčrpen pregled že obstoječih in potencialnih virov za ustvarjanje vrednosti.
Porter (1985) je poudaril, kako pomembno je (ponovno) povezovanje in usklajevanje
aktivnosti (tudi posameznih nalog ali dejavnosti znotraj aktivnosti), razmišljanje o
medsebojnih odnosih med aktivnostmi in dojemanje vrednostne verige kot pomembnega
dejavnika, ki v veliki meri determinira poslovno uspešnost in učinkovitost poslovnega
sistema. Vrednostna veriga jasno ponazarja večplastnost poslovnih sistemov in potrebo po
analizi aktivnosti (temeljnih in podpornih) ter razumevanju njihove vloge v procesu
ustvarjanja (dodane) vrednosti v poslovnem sistemu. Čeprav je bil model vrednostne
verige prvotno načrtovan predvsem za kvantitativne analize, pa njegova struktura
omogoča tudi relativno enostaven pregled prednosti in slabosti poslovnega sistema ter
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njihovo kvalitativno vrednotenje. Z analizo vrednostne verige je Porter (1985) poskušal
preseči omejitve, ki nastajajo zaradi sektorske in funkcijske razdrobljenosti in so zelo
pogoste znotraj poslovnih sistemov. Analiza vrednostne verige lahko pomaga pri
identifikaciji sinergij znotraj posameznih aktivnosti ter omogoča razčlenitev in vrednotenje
delovanja celotnega poslovnega sistema in ne samo njegovih posameznih delov.
Porterjeva (1985) generična vrednostna veriga kot eno izmed podpornih aktivnosti navaja
tudi tehnološki razvoj, ki se v veliki meri osredotoča na IKT oziroma natančneje na IS. Ti
naj bi omogočali zbiranje, obdelavo in analizo relevantnih podatkov in informacij ter na ta
način zagotavljali podporo pri upravljanju temeljnih aktivnosti. S tega vidika predstavlja
vrednostna veriga uporaben instrument za analizo informacijskih potreb znotraj
posameznih temeljnih in podpornih aktivnosti ter informacijskih tokov med posameznimi
temeljnimi in podpornimi aktivnostmi. Tovrstna analiza je lahko zelo uporabna pri
snovanju ustreznih tehnoloških rešitev in oblikovanju IS, ki bi zadovoljili informacijske
potrebe vseh akterjev v poslovnem sistemu.
Slednjo prednost bi lahko z določenimi modifikacijami in spremembami izkoristili tudi pri
snovanju informacijskih rešitev v zdravstvenem sistemu. Ena izmed možnih prilagoditev
Porterjeve (1985) vrednostne verige zdravstvenemu okolju je prikazana na Sliki 9. Analiza
vrednostne verige, ki je prilagojena zdravstveni dejavnosti in razmeram v zdravstvenem
ekosistemu, bi lahko ponudila odgovore na številna vprašanja, povezana z informatizacijo
zdravstvenega sistema. Poglobljena analiza vseh aktivnosti znotraj vrednostne verige
(temeljnih in podpornih), od preventive in vstopa bolnika v zdravstveni sistem pa vse do
njegovega izstopa iz sistema in nadzora po opravljeni rehabilitaciji, bi lahko razkrila
informacijske potrebe posameznih akterjev in nakazala smer ustreznih informacijskih
tokov med akterji znotraj zdravstvenega sistema. Informatizacija določenega poslovnega
sistema naj bi vključevala naslednje vidike (Vintar, 2006):






uvajanje IKT v postopke oblikovanja, shranjevanja, obdelave in iskanja informacij;
prilagoditev informacijskih tokov in informacijskih povezav novim tehnološkim
možnostim;
spreminjanje organizacije dela in organizacijskih struktur;
prenovo poslovnih procesov in postopkov pod vplivom uvajanja IKT;
razvoj področja upravljanja z informacijami in informacijskimi viri kot enim od
ključnih področij menedžmenta.

Informacijski proces (glej Sliko 9; Upravljanje informacijskih virov/ZIS (eZdravje)) ima, kot
je že bilo rečeno, v nekaterih dejavnostih še izrazito pomembno vlogo. Zdravstvo je ena
izmed takšnih dejavnosti, v katerih imajo IKT oziroma natančneje IS izrazito dualno
funkcijo. Iz analize vrednostne verige v zdravstvenem sistemu je namreč videti, da ZIS
predstavlja pomemben del infrastrukture, saj na eni strani neposredno podpira
upravljavski proces (upravljanje kliničnih in finančnih vidikov poslovanja), na drugi strani
pa izvedbo temeljnega (kliničnega) procesa (spremljanje in preventiva, diagnosticiranje,
priprava, zdravniško posredovanje, okrevanje/rehabilitacija, nadzor/ukrepanje). Hkrati s
tem pa informacijski procesi, ki se s pomočjo ZIS odvijajo znotraj zdravstvenega sistema,
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predstavljajo zelo pomemben in neločljivi del samega upravljavskega in temeljnega
(kliničnega) procesa. Funkcija informacijskega procesa v zdravstvenem sistemu je tako
pomembna, da kakovostna izvedba upravljavskega in temeljnega (kliničnega) procesa
brez informacijske podpore pogosto sploh ni mogoča. Doktorska disertacija se v luči
slednjih ugotovitev v nadaljevanju osredotoča prvenstveno na upravni ZIS, ki podpira tako
upravljanje kliničnih kot tudi finančnih vidikov poslovanja zdravstvenega sistema. Kritična
vloga ZIS znotraj aktivnosti upravljanja informacijskih virov, ki predstavlja eno izmed
najpomembnejših podpornih aktivnosti znotraj vrednostne verige v zdravstvenem sistemu,
je ponazorjena na Sliki 9.
Slika 9: Vrednostna veriga v zdravstvenem sistemu

Podporne aktivnosti

Zagotavljanje infrastrukture in medicinsko-tehnološke opreme
Javnozdravstvene
in javnofinančne
koristi

Razvoj in upravljanje človeških virov
Upravljanje informacijskih virov / ZIS (eZdravje)
Javna naročila in nabava

Klinični proces
Spremljanje in
preventiva

Diagnosticiranje

Zdravniško
posredovanje

Priprava

Okrevanje /
rehabilitacija

Nadzor /
ukrepanje

Dodana
vrednost za
bolnika

Temeljne aktivnosti

Vir: lasten
Porterjev (1985) model vrednostne verige je v zdravstvenem sistemu uporaben tako v
opisnem kot tudi v predpisovalnem smislu. Model vrednostne verige s sistematičnim
strukturiranjem celotnega niza aktivnosti znotraj procesa zdravstvene oskrbe omogoča
analizo vseh aktivnosti (tudi posamičnih) in vrednotenje njihovega prispevka k ustvarjanju
vrednosti za bolnike. Analiza vrednostne verige predstavlja nadvse uporaben pristop, ki
omogoča sistematično integracijo vseh elementov s področja kliničnih procesov (temeljne
aktivnosti) ter upravljavskih in informacijskih procesov (podporne aktivnosti) v
funkcionalno in učinkovito celoto. S tega vidika ponuja model vrednostne verige
upravljavcem zdravstvenega sistema koristno orodje za (re)konfiguracijo in informatizacijo
kliničnih procesov ter posledično izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev.

2.6 KONCEPT ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA
PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

SISTEMA

IN

Temeljite zdravstvene reforme, ki so posredno povzročile sistematično zbiranje, analizo in
uporabo zdravstvenih podatkov s ciljem učinkovitejšega zdravstvenega menedžmenta so
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se v razvitih državah pričele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Projekti
informatizacije so se v večini primerov odvijali v organizaciji pristojnih ministrstev, ki so
pričela izvajati reformne aktivnosti znotraj nacionalnih zdravstvenih sistemov. Mnogi
avtorji (Karsh et al., 2010; Lapointe et al., 2011; Anwar et al., 2011; Ibrahim et al., 2013
idr.) zatrjujejo, da je v tem času prišlo do nekaterih ključnih napak na področju
informatizacije zdravstva in razvoja ZIS, saj so se omenjeni napori po informatizaciji
najpogosteje osredotočali na posamezne segmente zdravstvenih sistemov ter se lotevali
reševanja problema parcialno, kar še danes predstavlja velik problem. Uspešna in
učinkovita informatizacija zdravstvenega sektorja naj bi namreč integrirala vse njegove
dele in ponudila celovite rešitve, ne pa fragmentirane IS, čigar združevanje in
interoperabilnost je zaradi specifičnosti zdravstvenega področja zelo težko doseči.
Pionirja na področju raziskovanja zdravstvene informatike, takrat še nove akademske
discipline, sta bila Lindberg (1979) s svojo knjigo The Growth of Medical Information
Systems in the United States in Warner (1979) s svojim delom Computer Assisted Medical
Decision Making. Lindbergovo delo predstavlja sistematičen pregled raziskav in
konceptualno analizo dotedanjih ugotovitev s področja zdravstvene informatike, medtem
ko se Warnerjeva knjiga osredotoča na informacijsko podporo odločanju in predstavlja
svojevrsten mejnik na področju informatike in njene vloge v odločevalskih in
menedžerskih procesih v zdravstvu.
IKT revolucija in drastično znižanje cen osebnih računalnikov v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja sta omogočila nezaustavljiv preboj na področju zdravstvene
informatike in povečala interes za razvoj in preučevanje vseh segmentov ZIS, njegovih
prednosti in pomanjkljivosti kot tudi številnih implikacij ZIS na druge vidike znotraj
celotnega sistema zdravstvenega varstva. V procesu skokovitega tehnološkega napredka v
zadnjih dveh desetletjih je bil izraz ZIS uporabljan kot splošna sintagma, ki označuje
praktično vse, kar je povezano z računalniki in medicino, in umešča ZIS kot razvijajoče se
področje na presečišče medicinske informatike, javnega zdravja in poslovanja
zdravstvenih ustanov (Rosenthal et al., 2010; Luo et al., 2012). V širšem smislu, izraz ne
ponazarja samo tehničnega vidika razvoja na področju zdravstvene informatike, ampak
tudi stanje duha, način razmišljanja, odnos in zavezanost k omrežnemu globalnemu
razmišljanju s ciljem izboljšanja zdravstvenega varstva na lokalni, regionalni in svetovni
ravni s pomočjo IKT (Eysenbach, 2001).
Wilson (2000) opredeljuje ZIS kot skupek ljudi, orodij in postopkov, ki jih program
zdravstvene oskrbe uporablja za zbiranje, procesiranje in prenos podatkov in so nujno
potrebni za spremljanje, vrednotenje in nadzor zdravstvenega sistema. Marconi (2002)
pojmuje ZIS kot uporabo IKT, interneta in drugih sorodnih tehnologij v zdravstveni
industriji z namenom izboljšanja dostopnosti, učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
klinične oskrbe in poslovnih procesov, ki jih izvajajo zdravstvene ustanove, zdravniki in
drugi uporabniki v prizadevanju za izboljšanje zdravstvenega stanja bolnikov. ZIS bi naj
tako predstavljal na bolnika osredotočeni mehanizem, ki prek različnih dimenzij zagotavlja
bolj kakovostno zdravstveno oskrbo (HIMSS, 2003): zagotavljanje ključnih informacij
zdravstvenim deležnikom, ustrezno obveščanje državljanov o zdravju, spodbujanje
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interakcije med ponudniki zdravstvenih storitev in bolniki, pospeševanje integracije
zdravstvenih poslovnih procesov, omogočanje lokalnega in oddaljenega dostopa do
zdravstvenih informacij in informacijska podpora za delodajalce in zaposlene ter plačnike
in izvajalce. SZO opredeljuje ZIS kot socio-tehnični sistem, ki zagotavlja temelje za
sprejemanje odločitev na vseh ravneh zdravstvenega sistema in ima štiri glavne naloge:
zbiranje podatkov, urejanje, analizo in sintezo ter posredovanje in uporabo podatkov
(Slika 10). ZIS zbira podatke iz zdravstvenega sektorja in drugih povezanih področij,
omogoča analizo podatkov in zagotavlja njihovo splošno kakovost, ustreznost in
pravočasnost ter pretvarja podatke v informacije, ki nudijo podporo pri sprejemanju
odločitev, povezanih z zdravjem (SZO, 2008). Zaradi kompleksnosti zdravstvene
dejavnosti bi naj celovit ZIS učinkovito povezoval številne podsisteme oziroma domene
zdravstvenega sistema, ki jih je Sapirie (2000) klasificiral na sledeči način:
 epidemiološki nadzor nad nalezljivimi boleznimi, okoljski pogoji in dejavniki
tveganja;
 lekarniška dejavnost, dobavitelji zdravil, nabava zdravil, planiranje, predpisovanje
zdravil, nadzor kakovosti, spremljanje novosti na trgu zdravil;
 vsakdanja poročila zdravstvenih zavodov in organizacij o izvajanju zdravstvenih
storitev s primarne, sekundarne in terciarne zdravstvene ravni;
 posebna poročila o izvajanju storitev na področju materinskih in otroških zadev ter
načrtovanju družine, programih cepljenja in prevenciji HIV/AIDS okužb;
 popis prebivalstva, v povezavi z geografskim informacijskim sistemom (GIS),
Veterinarskim uradom Republike Slovenije (VURS), IVZ ter SURS;
 register rojenih, umrlih in migracijska gibanja ter njihov vpliv na javno zdravje;
 logistični sistem z nadzorom nad vsemi oddelki, zdravniki in drugimi zdravstvenimi
delavci ter zdravstvenimi aparaturami (obremenitve, zmogljivosti, usposabljanja,
amortizacija), upravljanje z dokumentarnimi viri, spremljanje nabavnih aktivnosti in
zalog, spremljanje poslovanja z zunanjimi dobavitelji, vzdrževanje voznega parka in
transportnih sredstev, nadzor sistema prehrane, izvajanje storitev čiščenja in pranja
ter razporejanje bolniških postelj ipd.;
 upravni sistem, ki vključuje zbiranje in analitiko kliničnih (ambulantne,
bolnišnične/specialistične obravnave, diagnostične aktivnosti, klinične preiskave in
laboratorijski izvidi, elektronski zdravstveni zapisi (EZZ) bolnikov, predpisane terapije
in zdravila ipd.) in finančnih podatkov (materialni in nematerialni stroški, prihodki in
odhodki, cene storitev/izdelkov, stroškovna mesta in nosilci ipd.), povezanih z
zagotavljanjem kakovostne zdravstvene oskrbe ter učinkovitim upravljanjem
zdravstvenih zavodov oziroma zdravstvenega sistema v celoti (oblikovanje in
spremljanje ustreznih kazalnikov ter izvedba ukrepov).
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Slika 10: Generični model ZIS
Viri podatkov

Popis
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Integrirani zdravstveni informacijski sistem

Individualne
evidence

Ekstrakcija
in
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podatkov

Evidence
storitev

Repozitorij
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podatkov

Evidence
virov

Temeljijo na
instituciji

Kazalniki,
analitika,
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inteligenca,
poizvedbe,
dogodki,
opozorila,
ukrepi

Deležniki
znotraj
zdravstvenega
sistema,
na dokazih
temelječe
odločanje
Zdravstvena
politika,
nacionalne /
mednarodne
institucije na
področju
zdravstva,
zdravstveni
menedžment

Na standardih temelječe aktivnosti za zbiranje
ustreznih podatkov

Politike, viri in procesi

Vir: prirejeno po SZO (2008)
Na drugi strani obstajajo številne opredelitve ZIS, ki so bolj ozko usmerjene in
osredotočene na posamezne vidike informatizacije zdravstva. Le-te opisujejo ZIS kot
proces zagotavljanja zdravstvenega varstva s pomočjo elektronskih sredstev, zlasti
interneta. V to skupino raziskovalci prištevajo poučevanje, spremljanje in interakcijo z
izvajalci zdravstvenih storitev kot tudi medsebojno sodelovanje bolnikov s podobnimi
težavami (Pretlow, 2000; Hirdes et al., 2008; Hamalainen et al., 2009), specializirane
internetne tehnologije in računalniško podprte zdravstvene aparature (Wysocki, 2004;
Holt, 2011), pa tudi specifične informacijsko podprte zdravstvene aktivnosti, ki se izvajajo
s pomočjo in prek interneta (telemedicina, mobilne zdravstvene storitve ipd.) (JHIA, 2004;
SHI, 2005; Sunyaev in Pflug, 2012).
Kot je več avtorjev (Della Mea, 2001; Oh et al., 2005; Yen in Bakken, 2012) poudarilo, se
izraz ZIS mnogokrat uporablja samovoljno in nekonsistentno, kar pogosto povzroča
prekrivanje z drugimi dosti ožjimi, a vsebinsko sorodnimi koncepti (zdravstvena
telematika, telezdravje ipd.) ter ustvarja nepotrebno zmedo na področju. Razvoj ZIS, ki je
v zadnjih letih zvesto odslikaval velike premike na področju celotne zdravstvene
informatike, postaja vsak dan vse bolj nepogrešljiv dejavnik uspešnega upravljanja tako
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kliničnih kot tudi poslovnih procesov, ter pomembno gonilo prihodnjega razvoja celotnega
zdravstva (ITU, 2008; Hunter, 2011; Trudel et al., 2012; Sassi in Goaied, 2013).
Če povzamemo različne definicije, lahko ZIS na splošno opredelimo kot skupek ljudi,
postopkov in s spletom povezanih IKT orodij, ki naj bi zagotovil učinkovito zbiranje,
obdelavo in prenos podatkov, ter posledično omogočil boljše spremljanje, vrednotenje in
nadzor tako kliničnih kot tudi finančnih vidikov poslovanja zdravstvenega sistema.
Skladno z različnimi pogledi in opredelitvami je v času razvoja in vse obsežnejše uporabe
ZIS v praksi prišlo tudi do diferenciacije smeri njihovega preučevanja. Kissinger in
Borchardt (1996) sta se osredotočila na preučevanje vodstvenih funkcij sistema
zdravstvenega varstva ter predstavila celovit razvojni proces in težave od vizije
modernega zdravstvenega sistema do zasnove ZIS in njegove implementacije ter
integracije z obstoječimi IS na področju zdravstva. Wager et al. (2005) preučuje in
poudarja kakovost zdravstvenih podatkov in upravljanje IKT v bolnišnicah, medtem ko se
Worthley (2000) osredotoča predvsem na upravljanje in varnost informacij v zdravstvu ter
preostale vidike zaščite osebnih podatkov.
Ruffin (1999) preučuje vlogo in pozicijo zdravniškega osebja in trdi, da morajo zlasti
zdravniki skrbeti za učinkovito uporabo zdravstvenih podatkov in razvoj ZIS ter slednje
podkrepi s podrobnimi sociološkimi, tehničnimi in strateškimi analizami, kjer poudarja
pomembnost zdravnikov na primarni ravni zdravstvenega varstva in nujnost integriranih
ZIS. Saba in McCormick (2005) poudarjata, da je razmerje med zdravniki in medicinskimi
sestrami v povprečju več kot 1 : 3, ter izpostavljata vlogo medicinskih sester v procesu
zdravljenja in uporabe ZIS. Avtorja poudarjata pomembnost usposabljanja in ozaveščanja
medicinskih sester pri uporabi sodobnih IKT in elektronskih zdravstvenih zapisov, saj so
one kot vmesni člen med zdravnikom in bolnikom v procesu zdravstvene oskrbe izjemno
pomembne. McMiller (2004) na drugi strani preučuje uvedbo in težave z elektronskimi
zdravstvenimi zapisi ter njihovo povezanost in vlogo ZIS. Avtor podaja tudi smernice in
načela pristojnim službam za pravilno ravnanje in upravljanje z osebnimi zdravstvenimi
evidencami in ostalimi elektronskimi zapisi.
Naslednje področje, ki se ukvarja s problematiko informatiziranosti zdravstvenih sistemov
in ni v prvi vrsti vezano na operativni vidik ZIS in njegove gradnike, je menedžment ZIS.
Tan (2001) predstavlja celovit teoretičen pregled vloge in pomena zdravstvenega
menedžmenta in učinkovitega upravljanja ZIS ter informacijskih virov v zdravstvu nasploh.
Njegova raziskava preučuje vlogo zdravstvenega menedžmenta, ZIS in njun razvoj v
prihodnosti v kontekstu informacijske družbe ter globalnega razvoja IKT in širokopasovnih
povezav. Smith (2000) in Protti (2007) na podlagi primerjalne študije informatiziranosti
nacionalnih zdravstvenih sistemov Velike Britanije, Avstralije, ZDA in drugih analizirata ter
preučujeta ozadje politik in strategij na področju informatizacije zdravstvenih sistemov in
se v svojih raziskavah osredotočata predvsem na primerjalni vidik in prenos dobrih praks
iz razvitih sistemov zdravstvenega varstva.
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Problematika informatizacije zdravstvenih sistemov presenetljivo sega tudi na področje
politične teorije, filozofije ter morale in etike. Duncanova je leta 1994 izpostavila
societalne, eksistencialne in predvsem real-politične vidike zdravstvene reforme in
informatizacije zdravstvenih sistemov in poudarila senzibilizacijo javnosti in nujnost
političnega angažmaja državljanov na tem področju. V zadnjih letih se s sorodno
problematiko ukvarjajo predvsem Perreault et al. (2002) ter Anderson in Aydin (2005), ki
raziskujejo koncepte v zdravstvu in biomedicini, kot so zdravstveni podatki, medicinsko
sklepanje in odločanje, vrednotenje zdravstvenih in IS ter izpostavljajo medicinsko etiko
kot enega ključnih strokovnih in filozofskih problemov, s katerim se bo soočalo javno
zdravstvo v zaostrenih javnofinančnih razmerah v prihodnosti.
SZO je že leta 1987 prepoznala ZIS kot ključni dejavnik za izboljšanje stanja na področju
svetovnega zdravstva. SZO je v takratnem poročilu neposredno povezala izboljšave v
zdravstvenem menedžmentu z izboljšavami ZIS in izpostavila, da je največja ovira bolj
učinkovitemu zdravstvenemu menedžmentu prav pomanjkanje informacijske podpore. Kot
primer so v poročilu navedene izkušnje najbolj razvitih držav, kjer so izboljšave ZIS
pozitivno vplivale na delovanje zdravstvenega menedžmenta. Kakovosten zdravstveni
menedžment je torej predpogoj za zagotovitev uspešnega in učinkovitega izvajanja
zdravstvenih storitev. Kljub nedvomno velikemu potencialu, ki ga imajo ZIS, se v praksi
zbiranje, urejanje, analiza in predstavitev zdravstvenih podatkov soočajo z velikimi
težavami. Poudariti je treba, da informatizacija zdravstva zaradi obsežnosti in
kompleksnosti področja predstavlja zelo zahtevno nalogo tudi za najbolj razvite
zdravstvene sisteme na svetu (Evropska komisija, 2009; Shaw et al., 2009; Murray et al.,
2011). ZIS se pogostokrat enačijo z izpolnjevanjem neskončnih registrov, primerjanjem in
urejanjem zdravstvenih podatkov ter izvajanjem zanemarljivih podatkovnih analiz, ki se ob
koncu zberejo v poročilih, ki po navadi ne nudijo nikakršnih koristnih povratnih informacij
(Nyamtema, 2010; Nasir in Sahibuddin, 2011). Poleg tega so zbrani podatki zaradi svoje
nepopolnosti, netočnosti, zastarelosti in nepovezanosti s prioritetnimi nalogami in
funkcijami zdravstvenih delavcev pogosto neuporabni in ne nudijo podpore za kakovostno
odločanje zdravstvenega menedžmenta (Chaudry et al., 2006; SZO, 2008; Arndt in
Bigelow, 2009; Melas et al., 2011). Z drugimi besedami, ZIS so pogosto podatkovno,
namesto operativno usmerjeni (Sandford et al., 1992; Kanjo, 2011). Informacije torej niso
namenjene same sebi, temveč predstavljajo osnovo za ustrezno odločanje ter pravilno
načrtovanje programov in procesov v okviru zdravstvenega sistema. Za delo na nivoju
posameznika so potrebni individualni podatki, za aktivnosti na nivoju skupnosti pa so
uporabni anonimni podatki, saj je namen teh podatkov posredovati ustrezne informacije
politikom, načrtovalcem in skupnosti, da bi bile njihove odločitve v zvezi z razvojem in
povečevanjem učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva lažje in bolj ustrezne (Eržen,
2004) (Slika 11).
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Slika 11: Podatki ZIS in njihova uporaba
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Aktivnost na nivoju
skupnosti

Vir: Eržen (2004)
Boljša komunikacija ter koordinacija med deležniki na področju zdravstvene oskrbe in
njihova pravočasna in kakovostna informiranost igrajo torej ključno vlogo pri zagotavljanju
visoko kakovostnih zdravstvenih storitev (Lucas, 2008; Atalag, 2007; Goldzweig et al.,
2009; Kuo, 2011). Ena od ključnih pomanjkljivosti sedanjih sistemov zdravstvenega
varstva, ki prispevajo k visoki invalidnosti in umrljivosti in povečujejo stroške
zdravstvenega varstva, je pomanjkanje zadostnega komuniciranja, informiranosti
zdravstvenega osebja in usklajevanja storitev. Kakovost oskrbe ni odvisna le od izvajalcev
zdravstvenih storitev ter njihovega znanja in sposobnosti, ampak tudi od ravni
sodelovanja znotraj zdravstvene organizacije in celotnega zdravstvenega sistema (Dazzi et
al., 1997; Kanjo, 2011). Mehanizmi za učinkovit pretok informacij med bolniki in
ustanovami zdravstvenega varstva ter ponudniki zdravstvenih storitev, ki so bistvenega
pomena pri reševanju sedanjih težav, v veliki meri ne delujejo zadovoljivo. V literaturi s
tega področja (Girosi et al., 2005; Noir in Walsham, 2007; Evropska komisija, 2009;
Wallace, 2012 ipd.) obstaja široko soglasje, da je krepitev ZIS eden izmed temeljnih
korakov za celovito reformo zdravstvenega sektorja, ki naj bi prinesla kakovostnejše
zdravstvene storitve na eni strani, na drugi pa zagotovila učinkovitejše in uspešnejše
poslovanje javnih zdravstvenih zavodov. Integriran ZIS bo odločevalcem in drugim
strokovnjakom s tega področja ponudil možnosti za bolj celovit in poglobljen vpogled v
delovanje celotnega zdravstvenega sektorja. Kljub zavedanju pa v večini držav izgradnja
in implementacija ZIS potekata zelo počasi in se srečujeta z ogromnimi težavami.
Po podatkih SZO (2006) in druge pomembne literature segajo glavni problemi sistemov
zdravstvenega varstva po vsem svetu v 21. stoletju na področje kakovosti, varnosti,
učinkovitosti, stroškov in dostopnosti oziroma enakopravnosti pri dostopu do zdravstvenih
storitev (Chaudhry et al., 2006; Valeri et al., 2010; Yen in Bakken, 2012) in so posredno
ali neposredno povezani z informatizacijo zdravstvenega sistema. Vsi državljani, ne glede
na gospodarski in družbeni status, iščejo varne, visokokakovostne in učinkovite
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zdravstvene storitve po primerni ceni. Slednje predpostavke pogosto ni mogoče uresničiti.
Najpogostejši razlogi so pomanjkanje virov, kot so omejeno število zdravnikov ali
pomanjkanje finančnih sredstev, ter neučinkovito upravljanje in koordinacija znotraj zelo
kompleksnih in obsežnih sistemov zdravstvenega varstva, ki morajo poleg vsega še slediti
hitremu napredku medicinskega znanja in razvoju tehnologije. Učinkovitost zdravstvenih
storitev je posledično nizka, sredstva pogosto niso racionalno izkoriščena, uporabniki pa z
rezultati zdravljenja niso zadovoljni, saj klinični procesi zdravljenja ne temeljijo na
najboljših praksah in standardih, pojavlja pa se vedno več težav tudi pri zagotavljanju
kontinuitete zdravljenja. Vse to vodi v degradacijo javnega zdravja. Varnost sistema
zdravstvenega varstva pa ni niti približno takšna, kot bi lahko bila. Samo v ZDA, po
poročanju ameriške vladne agencije Institute of Medicine (IOM, 2000), vsako leto umre
skoraj 100.000 ljudi zaradi preprečljivih zdravniških napak. Te napake v veliki meri segajo
na področje slabe informatiziranosti zdravniškega osebja, kar posledično pomeni
neustrezno načrtovanje in izvedbo nadaljnjega zdravljenja bolnikov.
V zadnjih letih se tudi v Sloveniji pojavlja vse večji interes po preučevanju ZIS in analizi
kompleksnih implikacij zdravstvene informatike. Raziskovalci se na eni strani osredotočajo
na različne vidike uporabe IKT v zdravstvu ter informatizacijo zdravstvenega sistema in
razvoj projekta eZdravje (Dimec et al., 2004; Marušič et al., 2004; Prijatelj, 2005; Eržen,
2007; Gašperšič, 2008; Meglič in Brodnik, 2010; Iljaž et al., 2005 in 2011 idr.), na drugi
strani pa se avtorji ukvarjajo s problematiko, ki je povezana z reorganizacijo,
prestrukturiranjem in reformo zdravstvenega sistema (Poredoš, 2005; Toth, 2006; Albreht
et al., 2002 in 2009 idr.), ki bo v prihodnjih letih neizbežna tudi v Sloveniji.

2.7 KONCEPT POSLOVNO-INFORMACIJSKE ARHITEKTURE IN PREGLED
DOSEDANJIH RAZISKAV
Vzporedno z zdravstveno informatiko se je razvijalo tudi področje, ki ga danes poznamo
pod imenom PIA. Idejni oče koncepta je J. A. Zachman, ki je leta 1987 v reviji IBM
Systems Journal objavil članek z nazivom A Framework for Information Systems
Architecture. Svoj multiperspektivni pristop do razvoja sistemske arhitekture je Zachman
prvotno imenoval arhitekturni okvir za informacijske sisteme (ang. Information Systems
Architectural Framework), kasneje pa ga je preimenoval v poslovno-informacijski
arhitekturni okvir (ang. EA Framework). S predstavljeno vizijo PIA v članku je izzval
strokovno javnost. Izziv se je nanašal na učinkovito upravljanje kompleksnih in
večkomponentnih informacijsko podprtih sistemov, ali kot je dejal Zachman (1987):
»Stroški in uspešnost poslovanja so vse bolj odvisni od IS, zato upravljanje le-teh zahteva
disciplino in odgovornost«.
Zachmanov PIA okvir (Slika 12) ponazarja, kako učinkovito umestiti IS v organizacijo, in
sicer s postavitvijo zelo preprostih intuitivnih vprašanj, kot so: kaj, kako, kje, kdo, kdaj in
zakaj. Zachman je pojasnil svoj novo ustanovljeni arhitekturni okvir z uporabo analogije v
procesu načrtovanja, priprave in gradnje nove hiše, ter zatrjeval, da je poslovno vrednost
in fleksibilnost organizacije najlažje zagotoviti s celostnim pristopom k razvoju sistemske
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arhitekture, ki natančno upošteva vse dejavnike in jih vrednoti z vseh pomembnih
perspektiv. Koncept PIA torej v osnovi ni tehnološka disciplina, ampak ima svoje korenine
v poslovnem svetu.
Slika 12: Zachmanov PIA okvir
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Vir: prirejeno po Zachman (1987)
Zachmanovo ogrodje omogoča klasifikacijo artefaktov PIA in opisuje različne poglede
deležnikov na poslovni sistem v skladu z njihovi interesi. Matrika (Slika 12) identificira 36
pogledov na arhitekturo, temelječ na šestih nivojih (obseg, konceptualni model, logični
sistem, tehnologija, podrobne predstavitve in delovanje poslovnega sistema) ter šestih
vidikih (podatki, funkcije, lokacije, ljudje, čas, motivacija). Predstavljeni okvir prikazuje
načrtovalske izdelke, ki tvorijo presek med vlogami in procesi ter opisuje, kaj sestavlja
poslovni sistem, kako deluje in kje so njegove komponente. Poleg tega opredeljuje tudi,
kdo opravlja neko delo, kdaj se to dogaja in zakaj so neke odločitve sprejete. Prednosti
okvirja so njegova razumljivost, celovitost pri predstavitvi poslovnega sistema ter
neodvisnost od orodij in metodologij. Na drugi strani pa Zachmanov okvir vsebuje tudi
različne pomanjkljivosti, saj ne prikazuje arhitekturnega procesa, vsebuje veliko število
celic, njihove medsebojne povezave pa so slabo definirane (Krisper in Rožanec, 2009).
Glede na naravo poslovnih sistemov, v katere so vključeni številni deležniki z različnimi
vlogami, se PIA običajno uporablja za opis velike množice komponent in njihovih
medsebojnih relacij. Skladno s tem so tudi posamezni modeli znotraj PIA, ki se uporablja
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kot sredstvo komunikacije oziroma podpora pri izvajanju analiz in odločanju, namenjeni
različnim deležnikom z različnimi nalogami. Vsakemu izmed deležnikov je pomemben le
določen segment PIA, zato so modeli, ki bi vsebovali vse elemente in povezave med njimi,
za posameznega deležnika neuporabni. Poleg tega lahko na PIA gledamo z različnih ravni
podrobnosti. Za posameznega deležnika je ustrezna določena raven podrobnosti. To
pomeni, naj bi modeli za posameznega deležnika vsebovali natanko tiste elemente, ki ga
zanimajo, na ustrezni ravni podrobnosti. V ta namen večina pristopov PIA opredeljuje
zorne kote in poglede glede na posamezne deležnike. Zorni kot (ali vidik; ang. viewpoint)
določa, kateri tipi elementov in na kateri ravni podrobnosti naj bodo vsebovani v modelu,
namenjenemu danemu deležniku. Na podlagi zornega kota in danega opisa PIA dobimo
pogled nanjo, ki je ustrezen za danega deležnika. Pogled je predstavitev sistema glede na
zanimanja določenega deležnika (Šaša in Krisper, 2010). Generični Model 4+1 opisuje
arhitekturo, ki temelji na več sočasnih pogledih (Slika 13) (Kruchten, 1995). Pogledi se
uporabljajo za opis zornega kota različnih deležnikov, kot so: končni uporabniki, razvijalci
in vodje projektov. V modelu so prikazani logični, razvojni, procesni in fizični pogled,
dodan pa je tudi peti pogled, in sicer izbrani primeri uporabe oziroma scenariji.
Slika 13: Model arhitekturnih pogledov 4+1

Logični pogled

Razvojni pogled
Scenariji

Sistem & okolje
Procesni pogled

Fizični pogled

Vir: prirejeno po Kruchten (1995)
PIA v praksi predstavlja shemo za pomoč arhitektom IS pri preučevanju in sistematizaciji
elementov celotne organizacije in odnosov med različnimi vidiki poslovanja organizacije,
vključno s tem, kako lahko sprememba enega elementa vpliva na drugega (Zachman,
1987). Zachman je s svojim delom pomembno vplival na druge raziskovalce, ki so se v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ukvarjali s postopki načrtovanja in opredelitve
arhitekture, ki bi omogočala koristno uporabo informacij in zagotavljala podporo
poslovanju organizacij. Spewak in Hill (1992) sta v svojem delu Načrtovanje poslovnoinformacijske arhitekture: Razvoj načrta za podatke, aplikacije in tehnologijo (Enterprise
Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications, and Technology) iz
leta 1992 razdelila PIA na štiri arhitekturne domene, in sicer (Spewak in Hill, 1992):
poslovno arhitekturo, podatkovno arhitekturo, aplikacijsko arhitekturo in tehnološko
arhitekturo (Slika 14).
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Slika 14: Plasti znotraj PIA

Poslovanje
poslovni procesi in
aktivnosti uporabljajo ...

Podatki
morajo biti zbrani, urejeni,
zaščiteni in porazdeljeni z
uporabo ...

Aplikacije
so lahko komercialna ali pa posebej izdelana IKT
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Tehnologija
kot so računalniški sistemi in druga IKT omrežja.

Vir: prirejeno po Hewlett (2006)
Nekateri arhitekturni okvirji združujejo podatkovno in aplikacijsko domeno v eno samo
plast (pogosto imenovano aplikacijska plast), ki je umeščena pod poslovno in nad
tehnološko plast.
2.7.1

PRAKTIČNA
UPORABA
ARHITEKTURE

KONCEPTA

POSLOVNO-INFORMACIJSKE

Eden izmed prvih in največjih poskusov implementacije PIA, ki je bil izpeljan na osnovi
Zachmanovega modela, je projekt ameriškega ministrstva za obrambo, ki je leta 1994
pričelo z aktivnostmi za izdelavo lastne PIA. Ta poskus je bil znan kot »Tehnični
arhitekturni okvir za upravljanje informacijskih virov« (ang. Technical Architecture
Framework for Information Management – TAFIM) in je bil predstavljen leta 1994 (Slika
15) (Ministrstvo za obrambo ZDA, 1994).
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Slika 15: Tehnični arhitekturni okvir za upravljanje informacijskih virov
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Vir: prirejeno po Ministrstvo za obrambo ZDA (1994)
TAFIM in podobni projekti so s svojimi napori in obljubami po boljši uskladitvi tehnoloških
projektov s poslovnimi potrebami velikih sistemov postali opazni tudi na političnem
področju. Zato je ameriški kongres leta 1996 sprejel zakon, znan kot Clinger-Cohenov
zakon iz leta 1996 (The Clinger-Cohen Act, 1996), oziroma kot Information Technology
Management Reform Act, ki je nalagal vsem zveznim agencijam, da sprejmejo ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti njihovih naložb v IKT. Nekaj let kasneje, leta 2002, je bil sprejet
še Sarbanes-Oxleyev zakon (The Sarbanes-Oxley Act, 2002), ki ureja evidentiranje in
shranjevanje finančnih informacij ter objektivno odgovornost za točnost finančnih poročil
in drugih podatkov v zvezi s poslovanjem tako javnih kot tudi zasebnih organizacij.
Slednje aktivnosti državnih organov in normativni ukrepi s strani kongresa ZDA so sprožile
val različnih poskusov razvoja in implementacije PIA tako v zasebnem kot javnem
sektorju. S preučevanjem PIA, njenimi učinki ter prednostmi in potencialnimi koristmi so
se začeli ukvarjati številni strokovnjaki in raziskovalci pa tudi svetovalna podjetja in
multinacionalne korporacije. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnih mejnikov
v razvoju koncepta PIA (Slika 16), ki so ga zaznamovala nekatera znana podjetja in
raziskovalci s svojimi inovativnimi pristopi, lastnimi različicami modelov PIA in
raznovrstnimi opredelitvami koncepta PIA in njegovih gradnikov.
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Slika 16: Razvojna pot koncepta PIA
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Vir: prirejeno po Sessions (2007)
Leta 1999 je skupina strokovnjakov na podlagi Clinger-Cohenovega zakona izdelala
zvezno PIA (ang. Federal Enterprise Architecture Framework – FEAF) (Slika 17). Različica
FEAF 1.2 (The Chief Information Officers Council, 1999) je vsebovala nekaj inovativnih
zamisli, kot je »segmentirana arhitektura«, ki posebno pozornost posveča posameznim,
po navadi najpomembnejšim segmentom večjega sistema. Kljub naporom in velikim
količinam sredstev, ki jih je vlada ZDA vložila v razvoj in implementacijo PIA v javni
upravi, je bil napredek zelo počasen, zgodbe o neuspehu velikih projektov pa so se vrstile.
Slika 17: Struktura komponent zvezne PIA
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Vir: prirejeno po CIO Council (2001)
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Tehnološka
arhitektura

Zvezna PIA (ang. The Federal Enterprise Architecture – FEA) je zadnji poskus ameriške
vlade, da združi številne agencije in funkcije v celovito in integrirano PIA (Federal
Enterprise Architecture Program Management Office, 2002) (Slika 18). Zadnje različice
FEA so še v fazi usklajevanja, saj je bila večina gradnikov in njihovih specifikacij
predstavljena šele leta 2006, njen razvoj pa je zaživel šele v zadnjih letih.
Slika 18: Referenčni modeli znotraj zvezne PIA

Vir: prirejeno po CIO Council (2008)
Ko je Gartner prevzel Meta Group leta 2005, je podjetje Gartner/Meta izdelalo lastno
različico PIA. Ta je združila dognanja prejšnjih poskusov in predstavila lastni metodološki
okvir za izgradnjo PIA, ki v ospredje postavlja predvsem poslovne procese. Gartner/Meta
opredeljuje PIA kot menedžerski proces, ki pomaga preoblikovati poslovne strategije v
poslovne vrednosti; PIA je torej menedžersko orodje, s pomočjo katerega lahko
organizacija poveča raznovrstnost in vrednost svojih storitev in produktov (Gartner/Meta,
2005).
Delo na razvoju PIA in projektu TAFIM je bilo s strani Ministrstva za obrambo ZDA
predano podjetju The Open Group. Slednje je obstoječi TAFIM model preoblikovalo v nov
standard, ki je danes znan pod imenom The Open Group Architectural Framework –
TOGAF (The Open Group, 2009). Podjetje The Open Group poudarja odprte standarde in
globalno interoperabilnost ter s tega stališča opredeljuje tudi PIA, ki po njihovem mnenju
predstavlja poglobljeno poznavanje vseh gradnikov organizacije in njihovih medsebojnih
povezav in soodvisnosti (The Open Group, 2009). PIA je formalen opis sistema ali
podrobni plan sistema na nivoju komponent, ki usmerja njegovo implementacijo. Zajema
strukturo komponent, njihovih medsebojnih povezav in načel ter smernic, ki vodijo
njihovo načrtovanje in evolucijo skozi čas (The Open Group, 2009; Šaša in Krisper, 2010).
TOGAF bo tudi v pričujoči doktorski disertaciji uporabljen kot referenčni okvir za
predstavitev koncepta PIA (Slika 19).
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Slika 19: TOGAF – arhitekturne plasti

Poslovna arhitektura

Aplikacijska arhitektura

Poslovnoinformacijska
arhitektura

Podatkovna arhitektura

Tehnološka arhitektura

Vir: prirejeno po The Open Group (2013)
Spodaj so našteti objekti in aktivnosti, ki bi se naj nahajali oziroma izvajali znotraj
posameznih plasti arhitekturnega okvirja TOGAF (The Open Group, 2013).
Poslovna arhitektura











Poslanstvo in vizija poslovnega sistema
Poslovni model, poslovna strategija, spodbujevalci, cilji, usmeritve in model
delovanja
Upravljanje in poslovne zahteve
Kritični dejavniki uspeha
Deležniki, njihove vloge in odnosi
Organizacijska struktura, funkcionalna dekompozicija, poslovne zmogljivosti in
organizacijski modeli
Poslovni procesi in potek dela (oblikovanje in modeliranje)
Poslovna pravila, ki zajemajo dodeljena pooblastila, odgovornosti in politike, ki so
pomembne pri izvedbi poslovnih procesov
Financiranje in operacijski cikli
Zunanji dobavitelji strojne opreme, programske opreme in storitev, njihove vloge
in odgovornosti

Podatkovna arhitektura






Metapodatki: podatki, ki opisujejo podatkovne strukture poslovnega sistema
Integracija podatkov
Upravljanje z glavnimi in metapodatki
Modeliranje podatkov in podatkovni modeli: logični in fizični podatkovni modeli, ki
se izmenjujejo med poslovnimi procesi, deležniki in aplikacijami
Kakovost podatkov in upravljanje z vsebino podatkov
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Arhitektura posredovanja podatkov
Viri za upravljanje podatkov
Nadzorne plošče in analitika
Poslovna inteligenca
Poročanje znotraj poslovnega sistema
Upravljanje korporativne uspešnosti

Aplikacijska arhitektura











Aplikacijski načrti
Komponente za integracijo aplikacij poslovnega sistema
Interakcije med komponentami
Opredelitev storitev
Arhitektura storitev/dogodkov
Odnosi do poslovnih procesov
Uskladitev procesov
Kako aplikacije izvršujejo poslovne funkcije in procese z uporabo podatkovne
arhitekture s ciljem izpolnjevanja poslovnih potreb
Razvoj aplikacij po meri
Vmesniki med aplikacijami, kot tudi med aplikacijami in uporabniki; ti vmesniki so
lahko sproženi z dogodki, sporočili ali podatkovnimi tokovi

Tehnološka arhitektura










Platforme: strojna oprema, programska oprema, druga oprema, operacijski sistemi
in virtualne platforme
Strežniki, mrežna infrastruktura, telekomunikacijsko omrežje
Infrastruktura podatkovnih baz
Shranjevanje in varnost podatkov
Vmesni sloj (middleware), lahko je sporočilno (kot je WebSphere MQ), aplikacijsko
(Corba) ali podatkovno usmerjen (relacijske podatkovne baze)
Gostovanje aplikacij na strojni opremi ali virtualnih platformah
Lokalna in zunanja omrežja
Programska oprema za spremljanje in poročanje
Varnostne aplikacije

The Open Group opredeljuje TOGAF kot »okvir« in kot njegov najpomembnejši del navaja
metodo za razvoj arhitekture (MRA, ang. Architecture Development Method – ADM) (Slika
20). MRA se osredotoča predvsem na razvojni proces in predstavlja smernice za
oblikovanje in implementacijo PIA (The Open Group, 2009). Glede na to, da je MRA
najbolj viden del TOGAF, ga nekateri kategorizirajo kot arhitekturni proces, drugi kot
arhitekturni okvir, tretji pa kot metodologijo. Doktorska disertacija obravnava TOGAF
skladno z opredelitvijo podjetja The Open Group, torej kot arhitekturni okvir.
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Slika 20: TOGAF metoda za razvoj PIA

Pripravljalna
faza

A.
Arhitekturna
vizija
H.
Upravljanje
arhitekturnih
sprememb

G.
Upravljanje
izvedbe

B.
Poslovna
arhitektura

Upravljanje
zahtev

F.
Načrtovanje
migracije

C.
Arhitektura
IS

D.
Tehnološka
arhitektura
E.
Priložnosti in
rešitve

Vir: prirejeno po The Open Group (2008)
Ključen razlog za izvedbo tako kompleksnega in zahtevnega preoblikovanja sistemov, kot
ga predlaga PIA, je v pričakovanih koristih. Slednji dejavnik je vzbudil veliko zanimanje za
koncept PIA tudi pri naštetih podjetjih, vladnih agencijah in raziskovalni skupnosti.
Znanstvena in raziskovalna skupnost se za koncept PIA zanima vse od njenega začetka,
kljub temu pa je treba omeniti, da so glavno besedo pri razvoju, raziskavah in
implementaciji različnih variant PIA v velike organizacijske sisteme imele velike
organizacije oziroma podjetja (Gartner, IBM), v nekaterih primerih pa celo vladna telesa
ali ministrstva (Ministrstvo za obrambo ZDA). Razloge za to gre iskati predvsem v
kompleksnosti in velikosti sistemov ter človeških in materialnih virih, ki so potrebni za
izvedbo tako obsežnih raziskav. Kljub objektivnim težavam, s katerimi se soočajo poskusi
vzpostavitve PIA, se le-ta vse bolj uveljavlja in uporablja pri izgradnji IS v številnih javnih
upravah po svetu. ZDA zaradi zgodovinskih razlogov prednjačijo po uporabi različnih PIA
okvirjev (TAFIM, FEAF, TEAF idr.), koncept PIA pa se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja
tudi v evropskem prostoru, kjer so največji preboj dosegle Danska (OIOEA) (Slika 21),
Švedska, Velika Britanija (xGEA) (Slika 22) in Nizozemska (NORA), viden napredek na
področju razvoja nacionalnih PIA okvirjev pa so dosegli tudi v Nemčiji, Avstraliji, Kanadi,
Švici, Južni Koreji itd. (OZN, 2005; Ministrstvo za finance Republike Finske, 2007).
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Slika 21: Procesni model danske PIA
Tehnični in poslovni trendi

Poslovanje
Strategija

Tehnologija

Sprememba

Analiza vrzeli

Načela in obvladovanje

Vir: prirejeno po Vladi Kraljevine Danske (2007)
Države so se v procesu razvoja in implementacije PIA odločale za različne pristope, bodisi
specifično razvite po meri (Velika Britanija) (Slika 22), bodisi za že uveljavljene, kot sta
okvir TOGAF (Finska, Švica) ali Zachmanov okvir (Danska) (Krisper in Rožanec, 2009).
Slika 22: xGEA referenčni model
Strateška domena

Storitve povezovanja

Aplikativne storitve

Varnostna domena

Storitve poslovnih
informacij

Integracijske storitve

Domena obvladovanja
storitev

Storitve
poslovnih
procesov

Infrastrukturne storitve

Vir: prirejeno po Vladi Velike Britanije (2007)
2.7.2

RAZISKAVE IN OPREDELITVE KONCEPTA POSLOVNO-INFORMACIJSKE
ARHITEKTURE TER ANALIZA POTENCIALNIH KORISTI

Spewak v svojih delih analizira zlasti vidik načrtovanja PIA in ga opredeljuje kot postopek
definiranja arhitekture za uporabo informacij v podporo poslovanju in načrt za izvajanje te
arhitekture (Spewak, 1992). Osredotoča se predvsem na vrhnji dve plasti Zachmanovega
okvirja, in sicer na vidik načrtovalca in vidik lastnika. Bernardov pristop vključuje
podrobnejšo opredelitev, PIA namreč po njegovem mnenju predstavlja tako program
upravljanja kot tudi dokumentarno metodo, ki skupaj tvorita operativno usklajen pogled
na strateško usmeritev organizacije, poslovne procese, pretok informacij in uporabo virov.
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PIA torej pomeni analizo in dokumentiranje organizacijskih dejavnikov v sedanjem in
bodočem stanju z vidika celostne strategije ter poslovnega in tehnološkega razvoja
(Bernard, 2004 in 2012; Doucet et al., 2008).
Tudi Schekkermanov pogled na PIA je bolj celovito usmerjen, saj opredeljuje PIA kot
celostno podobo organizacije oziroma strateški načrt, ki deluje kot združevalna sila med
dejavniki poslovnega načrtovanja (cilji, vizije, strategije), načeli upravljanja (vidiki
poslovanja, pogoji poslovanja, organizacijske strukture, procesi in podatki), vidiki
avtomatizacije (IS in podatkovne baze) in tehnološko infrastrukturo, ki omogoča
poslovanje organizacije (računalniki, operacijski sistemi in omrežja) (Schekkerman, 2004;
Narman et al., 2007).
Weill in Ross zatrjujeta, da je IKT tesno vključen v organizacijske procese in vidita kritično
vlogo PIA v zagotavljanju želene ravni povezovanja poslovnih procesov (izmenjava
podatkov med poslovnimi enotami) in standardizaciji poslovnih procesov (izvajanje enakih
poslovnih procesov v vseh poslovnih enotah). Od tod izhaja tudi njuna definicija, ki PIA
opredeljuje kot logični proces organiziranja osrednjih poslovnih in IKT procesov, ki
odražajo zahteve povezovanja in standardizacije poslovnega modela organizacije (Weill in
Ross, 2004). John Gotze, eden od pionirjev e-uprave na Danskem, opredeljuje PIA kot
integrirano načrtovanje poslovne in IKT strategije organizacije (Gotze, 2005). Wegmann
in Preiss (2003) enostavno definirata PIA kot povezavo med dejavnostjo organizacije in
IKT.
Lillehagen in Karlsen se v svojih preučevanjih PIA bolj nagibata k Spewakovemu stališču
(Spewak, 1992) in opredeljujeta PIA kot strateški načrt, ki vsebuje glavne lastnosti in
značilnosti organizacije ter elemente, ki jih je treba analizirati, utemeljiti in doreči pred
izdelavo podrobnega tehničnega načrta (Lillehagen in Karlsen, 2005). Lankhorst označuje
PIA kot povezavo različnih organizacijskih vidikov – PIA po njegovem mnenju predstavlja
skladen niz načel, metod in modelov, uporabljenih pri oblikovanju in implementaciji želene
organizacijske strukture podjetja, procesov, sistemov in infrastrukture (Lankhorst, 2005 in
2013). Veliko število strokovnjakov opredeljuje PIA kot identifikacijo glavnih elementov
organizacije in njihovih medsebojnih interakcij (Kaisler et al., 2005; Johnson in Ekstedt,
2007; Quartel, 2009).
Splošno je mogoče trditi, da večina raziskovalcev PIA prihaja iz podjetniške sfere, kjer je
po mnenju številnih avtorjev (Kaisler et al., 2005; Lindstrom et al., 2006; Shah in Kourdi,
2007; Lankhorst, 2013 idr.) uskladitev naprednih tehnoloških rešitev in poslovnih ciljev
primarna konkurenčna prednost. V zadnjih desetih letih pa se je uporaba koncepta PIA na
podlagi že opisanih poskusov ameriške vlade FEAF iz leta 1999 in FEA iz leta 2002, ki sta
poskušala umestiti javno upravo v nacionalni arhitekturni okvir, prenesla tudi na polje
javnega sektorja. Vse več avtorjev se ukvarja s preučevanjem sistemov iz javnega
sektorja in njihovo umestitvijo v celovit PIA. Posebno velik interes je zaslediti na področju
javne uprave in zdravstvenih sistemov (Lankhorst et al., 2005; Koch, 2005; Janssen in
Hjort-Madsen, 2007; Boh in Yellin, 2007; Land, 2009). Slednja sistema, ki sta zaradi
kompleksnosti, specifičnih dejavnosti in velikosti zelo pomembna dejavnika za delovanje
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celotne družbe, se v zadnjem času soočata z vse večjimi očitki za neučinkovito porabo
javnih sredstev, kar vse bolj obremenjuje gospodarstvo ter zavira razvoj in strukturne
družbene reforme.
Problemi v javnem sektorju so tudi v Sloveniji v zadnjih letih spodbudili preučevanje
koncepta PIA (Rupnik et al., 2007; Krisper in Rožanec, 2005 in 2009; Šaša in Krisper,
2010 idr.). Raziskave na področju usklajevanja tehnoloških rešitev in IKT investicij z
drugimi segmenti oziroma deležniki znotraj javnega sektorja z namenom bolj učinkovitega
doseganja poslovnih ciljev in uresničevanja poslanstva organizacij iz javnega sektorja so
vse pogostejše. Izhajajoč iz problematike, s katero se srečuje javni sektor, Krisper in
Rožanec (2009) poudarjata, da je PIA eden izmed ključnih dejavnikov za zagotavljanje
dolgoročne uspešnosti poslovnega sistema in je še posebej pomembna v kompleksnih
sistemih kot je javna uprava. Resorska organiziranost javne uprave namreč predstavlja
veliko oviro pri izvajanju poslovnih procesov, ki potekajo čez več resorjev, povzroča
podvajanje tehnologij in informacijskih rešitev ter težave z njihovo interoperabilnostjo.
PIA evidentno postaja predmet vse večjega interesa raziskovalne skupnosti ter vse bolj
ključen dejavnik pri zagotavljanju dolgoročne uspešnosti in doseganju strateških ciljev
kompleksnih poslovnih sistemov. Kljub različnim opredelitvam koncepta PIA je iz
prevladujoče literature mogoče povzeti tri glavne razloge za njegovo uporabo, in sicer
(Šaša in Krisper, 2010):
1) kot osnova za predstavitve in komunikacijo:
PIA daje celovit pogled na delovanje poslovnega sistema in njegovo sodelovanje navzven.
Različni modeli, ki izhajajo iz PIA, posameznim deležnikom predstavijo natančno točno
tisti njen del, ki je zanje relevanten, in na način, ki ga umešča v celostni pogled na
poslovni sistem. S tem so tudi podlaga za komunikacijo med različnimi deležniki;
2) kot osnova za načrtovanje:
PIA lahko zajema opis obstoječega stanja ali želenega stanja. Pri tem lahko analiziramo
različne variante in razhajanja med njimi – kaj je treba spremeniti, dodati, prilagoditi, da
bi dosegli želeno stanje. Pri tem igrajo pomembno vlogo tehnike arhitekturne analize, npr.
analiza vpliva sprememb;
3) za zagotavljanje skladnosti in zveznosti vseh delov poslovnega sistema:
PIA omogoča zagotavljanje povezanosti poslanstva, vizije, poslovnih ciljev, poslovne
strategije itn. s poslovnimi procesi in organizacijo. S tem so strategija in cilji posameznih
delov poslovnega sistema usklajeni s strategijo in cilji celotnega poslovnega sistema, kar
pomeni usmerjen fokus delovanja posameznih delov sistema pri uresničevanju strategije
in poslanstva ter doseganju poslovnih ciljev in vizije.
Nekateri strokovnjaki (Niemann, 2006; Johnson et al., 2007; Minoli, 2008) vidijo dodano
vrednost PIA predvsem v boljših, hitrejših in cenejših proizvodih oziroma storitvah,
medtem ko drugi (Bernard, 2004; Matthes et al., 2008) poudarjajo vlogo PIA predvsem
59

kot podporo pri preoblikovanju in načrtovanju poslovnih procesov ter sprejemanju
pomembnih strateških odločitev menedžmenta. Krisper in Rožanec (2009) poudarjata, da
se je PIA tako v podjetjih kot tudi v javni upravi izkazala kot sredstvo za učinkovitejše
uresničevanje poslanstva, doseganje usklajenosti med poslovno in informacijsko domeno
ter boljše obvladovanje informatike. Kakršenkoli je razlog za razvoj in uporabo PIA, pa je
treba poudariti, da implementacija PIA zahteva precejšnje naložbe. Te se nanašajo
predvsem na organizacijski in kulturni segment sistema, ki morajo podpreti
implementacijo PIA, ter v nadaljevanju poskrbeti, da bodo koristi PIA večje od vlaganj.
Čeprav dostopna literatura vsebuje direktive in predlaga določene metodološke pristope
ter pripadajoče tehnološke rešitve za zasnovo, izgradnjo in učinkovito implementacijo PIA
(Bernard, 2005 in 2012; Pulkkinen in Hirvonen, 2005; Johnson et al., 2007 idr.), je
upoštevanje smernic ter metodoloških okvirjev v vsakdanji praksi precej omejeno.
Raziskovalci pri analizah uporabnosti, ki jo ponuja PIA, najpogosteje izpostavljajo
naslednje koristi (Šaša in Krisper, 2010):















omogoča celovit pregled nad delovanjem poslovnega sistema in njegovim
delovanjem navzven,
zagotavlja zveznost in skladnost posameznih delov poslovnega sistema ter
usmerjen fokus delovanja različnih delov poslovnega sistema k doseganju
poslovnih ciljev ter vizije,
zagotavlja povezanost poslanstva, vizije, poslovne strategije in poslovnih ciljev s
poslovnimi procesi, z rezultati poslovnih procesov, z organizacijo poslovnega
sistema,
omogoča usklajenost strateških in informacijskih ciljev s poslovno strategijo in s
poslovnimi cilji,
ponuja podlago za optimizacijo poslovnih procesov,
omogoča analizo vpliva sprememb (npr. kako se nov poslovni cilj odraža v
izvajanju poslovnih procesov, v informacijski podpori poslovnih procesov, v
organizacijski strukturi itn.),
je podlaga za strateško planiranje tako poslovnega sistema kot njegovega IS,
zagotavlja podporo pri odločanju,
predstavlja sredstvo za komunikacijo in obvladovanje znanja v poslovnem sistemu,
predstavlja podlago za zagotavljanje interoperabilnosti,
omogoča merjenje zmogljivosti in optimizacijo gradnikov arhitekture itn.

Kljub malemu številu navedenih opredelitev je vseeno mogoče opaziti razhajanja med
definicijami, ki segajo od drobnih semantičnih pa vse do fundamentalnih razlik pri
pojmovanju, dojemanju in opredeljevanju koncepta PIA (Lillehagen in Karlsen, 2005;
Schekkerman, 2004; Ren in Lyytinen, 2008; Bernard, 2012). Parcialni pristopi in
neenotnost pri opredeljevanju samega koncepta PIA so še dodaten problem pri njegovem
vrednotenju in analizah njegove ustreznosti in učinkovitosti (Lillehagen in Karlsen, 2005).
Čeprav se vse opredelitve dotikajo nekaterih aspektov PIA, pa je pomanjkanje
konsenzualne strokovne opredelitve omenjenega pojma še eden izmed dejavnikov, ki
generira nerazumevanje, vpliva na nizko uporabo in pogosto zavračanje omenjenega
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koncepta ter onemogoča objektivno evalvacijo koristi PIA. V Tabeli 6 je predstavljen
Janssen in Hjort-Madsenov evalvacijski okvir, ki je eden izmed najbolj znanih evalvacijskih
okvirjev za vrednotenje razvitosti in kakovosti PIA (Janssen in Hjort-Madsen, 2007).
Predstavljeni evalvacijski okvir se preko izbranih kazalnikov osredotoča predvsem na
vrednotenje upravljavskih, tehničnih, operativnih ter razvojnih vidikov PIA.
Tabela 6: Evalvacijski okvir za PIA
Vidik

Opredelitev

1. Politike, deležniki in strukture

Politični in okoljski spodbujevalci razvoja nacionalne PIA. Strateški cilji PIA so
opredeljeni s strani političnih deležnikov in podprti s strani demokratičnih
struktur.

2. Upravljanje

Modeli upravljanja na področju PIA potrebni za razvoj in nenehno usklajevanje
celotnega sistema. Upravljalske smernice usmerjajo razvoj PIA in spodbujajo
spremenjeno obnašanje subjektov znotraj sistema.

3. Arhitekturni okvirji in metodologije

Opredelitev nacionalne PIA in uporabljenega arhitekturnega okvirja ter ključnih
arhitekturnih procesov.

4. Arhitekturna načela in standardi

Standardi, načela in smernice za upravljanje sistemskih sprememb.
Kompatibilnost z mednarodnimi modeli PIA (European Interoperability
Framework, EIF, 2004).

5. Implementacija

Implementacija PIA ter integriranih medsektorskih projektov v javnem sektorju.

6. Koristi

Koristi uporabe nacionalne PIA ter njihovo merjenje, pridobljene izkušnje,
uporabnost in prenos dobrih praks.

7. Evalvacija

Prednosti in slabosti nacionalne PIA ter druge posebne značilnosti in dejavniki,
ki izkazujejo pomembnost in vpliv pri vrednotenju PIA.

Vir: prirejeno po Janssen in Hjort-Madsen (2007)
Doslednost pri opredeljevanju in evalvaciji komponent PIA je zelo pomembna. Samo s
kakovostnim evalvacijskim modelom je namreč mogoče dobro analizirati sedanje stanje v
poslovnem sistemu ter ovrednotiti učinke in posledice projektov informatizacije, za katere
se odločamo. Če projekti informatizacije niso dobro definirani in ne poznamo njihovih
procesnih, informacijskih, socialnih, razvojnih, organizacijskih in drugih dolgoročnih
implikacij, potem je pravzaprav naše odločanje zreducirano na intuitivno raven, ki ne
omogoča sprejemanja celovitih in dolgoročno učinkovitih odločitev.
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3 ANALIZA INFORMATIZACIJE ZDRAVSTVENIH SISTEMOV
Slovenija ima relativno dolgo tradicijo na področju zdravstvene informatike, saj začetni
projekti s ciljem informatizacije zdravstvene dejavnosti segajo v prelom 60. in 70. let
prejšnjega stoletja (MZ, 2008). Razvoj zdravstvene informatike od tedaj poteka
neprekinjeno, treba pa je omeniti, da se je zdravstvena informatika v celotnem času
svojega razvoja soočala z različnimi vzponi in padci. Mednarodno primerjalno gledano je
slovenska zdravstvena informatika v tem obdobju občasno dohitevala in v nekaterih
segmentih celo prehitevala druge države z bolj razvitimi zdravstvenimi sistemi, pa tudi
zaostajala, do česar je prihajalo iz različnih, največkrat notranjih razlogov (MZ, 2008). V
nadaljevanju bo kronološko predstavljen proces informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema.

3.1 INFORMATIZACIJA SLOVENSKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
V obdobju od 1992 do 2002 so se predvsem na pobudo ZZZS začele izvajati obsežnejše
aktivnosti na področju informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema. V prvi fazi je
prišlo do nakupa sodobne računalniške opreme, ki je omogočala računalniško izmenjavo
določenih podatkov, ter do vzpostavitve nekaterih podatkovnih baz in standardov. Leta
2000 je slovenska zdravstvena informatika doživela enega svojih svetlih trenutkov, saj je
bila v tem letu uspešno uvedena elektronska kartica zdravstvenega zavarovanja (KZZ), ki
je predstavljala pomemben kvalitativen preboj in primer dobre prakse, celo v
mednarodnem merilu. Informacijska infrastruktura, ki je bila zgrajena v tem obdobju, je
podpirala celoten zdravstveni sistem, računalniške aplikacije pa so pokrivale predvsem
vidik zdravstvenega zavarovanja, v določeni meri pa je bila njihova uporaba mogoča tudi
na področju zdravstvene statistike. Uvedba sistema KZZ, ki je vključevala mrežo
samopostrežnih terminalov (250 največjih lokacij), je omogočala na eni strani enostavno
preverjanje in obnavljanje zdravstvenega zavarovanja, na drugi pa zagotavljala zanesljivo
identifikacijo bolnikov in zdravstvenih delavcev na vseh točkah znotraj zdravstvenega
sistema. Projekt uvedbe KZZ je v teh letih prispeval k dvigu ugleda slovenske zdravstvene
informatike v svetu, izkušnje, pridobljene pri realizaciji projekta, pa so se uporabljale pri
podobnih projektih v drugih državah.
Čeprav so bili v tem obdobju izpolnjeni številni pogoji, sta razvoj in uvedba informacijskih
rešitev oziroma aplikacij, ki bi podpirale klinične procese v zdravstvu, v veliki meri izostala.
Izpeljava tako zahtevnih nalog zahteva usklajeno delovanje različnih akterjev znotraj
zdravstvenega sistema, predvsem pa MZ, ki bi moralo nadzorovati in koordinirati vse
aktivnosti, povezane z informatizacijo zdravstvenega sistema na nacionalni ravni. MZ, ki bi
moralo biti ključen dejavnik v tako obsežnih nacionalnih projektih, zaradi pomanjkanja
sredstev in kadra žal ni uspelo izpeljati zastavljenih nalog. Še več, MZ je za potrebe
sprejemanja odločitev uporabljalo predvsem podatke od IVZ in ZZZS, saj v tem obdobju ni
imelo lastnih informacijskih rešitev ter ustrezno usposobljenih in izobraženih sodelavcev
(MZ, 2005).
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Kljub vsemu je bil v tem obdobju na nekaterih področjih zabeležen pomemben premik. Od
leta 2002 do 2004 je potekal projekt Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva
(RUSZV), ki je predstavljal ključni projekt na področju razvoja slovenske zdravstvene
informatike v tem obdobju (MZ, 2005). Najpomembnejši rezultat tega projekta je bila
uvedba financiranja bolnišničnih obravnav s sistemom skupin primerljivih primerov (SPP)
in pripadajoči IS, ki je omogočal bolj transparenten pregled nad porabljenimi sredstvi v
bolnišnicah (IVZ, 2007). Na drugi strani je projekt RUSZV omogočil temeljito analizo
stanja na področju opremljenosti slovenskih bolnišnic z IKT in posledično sprožil postopke
za posodobitev informacijske infrastrukture v slovenskih bolnišnicah ter predlagal
ustanovitev treh nacionalnih teles, ki bi naj v prihodnjih letih usmerjala in koordinirala
razvoj zdravstvene informatike v Sloveniji (MZ, 2005): Svet za informatiko v zdravstvu
(SIZ), Odbor za zdravstveno informacijske standarde (OZIS) in Center za informatiko v
zdravstvu (CIZ).
V prejšnjih odstavkih so bile na kratko opisane razvojna pot pa tudi stranpoti v razvoju
zdravstvene informatike do leta 2005 v Sloveniji. Celotno področje je predvsem po letu
2000 doživelo dinamičen razvoj dogodkov, kljub nekaterim svetlim trenutkom pa si je
slovenska zdravstvena informatika v tem času nabrala znaten zaostanek v primerjavi z
razvitejšimi sistemi zdravstvenega varstva v svetu. V letu 2005 slovenski zdravstveni
sistem še ni razpolagal s povezljivim oziroma enovitim ZIS, številni neusklajeni IS, ki so
bili plod stihijskega in neusklajenega razvoja ter samovolje na strani posameznikov, pa so
tudi v nadaljnjih letih, natančneje vse do danes, predstavljali (pre)veliko težavo pri
izgradnji celovitega ZIS, ki bi lahko zadovoljeval naraščajoče potrebe slovenskega
zdravstva.
Prerez stanja na področju slovenske zdravstvene informatike, ki je bil leta 2005 opravljen
s strani MZ, je razkril določene kritične splošne značilnosti, ki se z nekaterimi izjemami
tudi v naslednjih letih (konec 2013) niso bistveno spremenile (MZ, 2005):
1. Razvoj informatike v zdravstvu ni koordiniran z nacionalno strategijo. V razvoj
informatike v zdravstvu je bilo vloženih že veliko javnih sredstev pa tudi naporov
posameznih skupin navdušencev, ki pa zaradi pomanjkanja nacionalnega okvira in
standardov niso imeli pravih možnosti za uveljavitev izdelkov in rešitev na nacionalnem
nivoju.
2. V slovenskem zdravstvu imamo z informatiko večinoma podprta administrativnotehnična opravila, po drugi strani pa je zelo šibka uporaba informatike pri podpori
strokovno-medicinskemu delu z bolniki. Čeprav so že od leta 1993 praktično vse
ambulante opremljene z računalniki, je prevladujoča praksa takšna, da računalnik za delo
z bolniki uporablja medicinska sestra.
3. Tehnološke in vsebinske elektronske povezave za izmenjavo strokovno-medicinskih
podatkov med izvajalci različnih ravni zdravstva in med zavodi so prej izjema kot praksa,
tako da se zdravstveni podatki med primarnim in sekundarnim nivojem ter med izvajalci
na primarnem nivoju izmenjujejo pretežno v papirni obliki.
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4. Velik problem predstavlja pomanjkanje znanja o pomenu in možnostih informatike med
nosilci zdravstva (zdravnikov in vodstev zavodov). Tudi zato informatika v teh krogih
večinoma še ni ustrezno cenjena. Stroški za informatiko so v celoti pod 1 % letnega
proračuna zdravstva.
5. Ob visokem nivoju zdravstvenega varstva smo priča vedno večjemu razkoraku med
informacijskimi potrebami in načelnimi možnostmi, ki jih nudi informatika, ter dejansko
opremljenostjo in privajenimi načini dela. Sedanji postopki sporočanja in hranjenja
podatkov (pretežno v papirni obliki) lahko ogrozijo tudi varnost ter zaupnost podatkov in
predstavljajo veliko stopnjo poslovnega tveganja.
6. Posameznik se lahko preko zdravstvenih strani na svetovnem spletu informira o
zdravem načinu življenja ali določenih boleznih, žal pa nimamo vzpostavljenega sistema
označevanja oziroma akreditacije spletnih strani z zdravstveno vsebino, ki jim posameznik
lahko zaupa.
7. V EU je Slovenija v letih 2002–2003 s svojimi dosežki na področju izgrajevanja
infrastrukture ter uvedbe sistema KZZ veljala za primer dobre prakse, tako za kandidatke
kot tudi za stare članice. Ker pa nismo z enako dinamiko nadaljevali širjenja
informatizacije na strokovno-medicinsko področje, smo to prednost izgubili.
8. Slovenija v zadnjih letih ni prisotna v Evropi s svojimi nacionalnimi projekti informatike
v zdravstvu, občasna pa je tudi naša udeležba v skupnih evropskih razvojnih projektih.
Premalo smo prisotni v aktivnostih Evropske komisije pri oblikovanju evropske politike
informatike v zdravstvu in skoraj ne izkoriščamo razpoložljivih evropskih razvojnih
sredstev.
9. Uvedba pilotnih projektov na področju informatizacije zdravstvenega sistema. S
pomočjo le-teh se na manjših enotah preveri posamezne funkcije delovanja večjega
sistema in ugotavlja skladnost s pričakovanimi rezultati.
MZ pa tudi posamezni raziskovalci so v naslednjih letih spremljali in predstavili stanje na
področju informatizacije ter povezav med posameznimi akterji znotraj slovenskega
zdravstvenega sistema (Slika 23). V dokumentu, ki predstavlja konceptualni model
nacionalnega ZIS (eZIS) oziroma zasnovo in izhodišča za oblikovanje enotne nacionalne
zdravstveno-informacijske arhitekture, je MZ navedlo nekaj specifičnih izzivov, s katerimi
se sooča projekt informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema (MZ, 2008).





Na tržišču je dokajšnje število aplikacij različnih ponudnikov in programskih hiš, ki
pokrivajo večino področij zdravstvene dejavnosti, vendar jih precej zaostaja v
tehnološkem pogledu.
Pokritost izvajalcev zdravstvene dejavnosti z IKT rešitvami je zelo neenakomerna.
To velja tako za aplikativno kot za sistemsko in strojno opremo.
Gledano razvojno, tehnološko, po virih in investicijah je v naskoku ZZZS, ki
prenavlja sistem kartice zdravstvenega zavarovanja (vstopna točka in kartice).
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Aplikacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti med seboj niso usklajene in povezane,
pač pa večinoma delujejo kot zaprti »silosi«, ki med seboj zelo skromno
komunicirajo oziroma ne izkoriščajo možnosti sodobne IKT.
Eden od pogojev za učinkovito izmenjavo podatkov so na nacionalnem nivoju
dogovorjeni in uporabljeni standardi, ki pa v Sloveniji še niso v celoti vzpostavljeni.
Ni potrebnega omrežja za varno, zanesljivo in učinkovito komuniciranje,
Zavedanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti o možnostih in potrebnosti IKT je
doseglo nivo, ki opogumlja in terja nadaljnje uvajanje sodobnih IKT rešitev.

Eržen (2007) v povezavi s problematiko na področju informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema prav tako izpostavlja sledeče pomanjkljivosti: dosedanji razvoj
informatike v zdravstvu ni bil koordiniran, uporaba informatike pri strokovnem delu z
bolniki je redka, elektronske povezave za izmenjavo podatkov so izjema, pomanjkanje
znanja o pomenu in možnostih sodobne IKT, razkorak med informacijskimi potrebami in
možnostmi ter dejansko opremljenostjo in načini dela v zdravstvu je vedno večji,
prevladuje neinformacijski način upravljanja sistema zdravstvenega varstva in večine
njegovih podsistemov, obstoječi ZIS v Sloveniji ne omogoča učinkovitega upravljanja
sistema zdravstvenega varstva.
Slika 23: Povezave med akterji znotraj zdravstvenega sistema

Vir: prirejeno po MZ (2004)
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Analizo trenutnega stanja in ugotovljene pomanjkljivosti na področju informatizacije
zdravstvenega sistema je treba opazovati v kontekstu aktualne družbenoekonomske
problematike zdravstvenega varstva in trendov na področju javnega zdravja, ki razkrivajo
nekatere pomembne dejavnike, kot so (Eržen, 2007): povečevanje potreb zaradi staranja
prebivalstva (leta 2050 31,1 % starejših od 65 let), rast stroškov zaradi večjih potreb in
boljših možnosti zdravljenja, večja pričakovanja prebivalcev, povečana mobilnost bolnikov
in zdravstvenih delavcev ter visoka stopnja specializacije in varnost zdravstvenih
podatkov. Dolgoročna strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema bo
tako morala upoštevati in slediti globalnim zdravstvenim in družbeno-ekonomskim
izzivom, s katerimi se soočajo vsi razviti zdravstveni sistemi tako v EU kot drugje v svetu,
in sicer (Evropska komisija, 2004; MZ, 2005):












povečana potreba po zdravstvenih storitvah zaradi demografskih sprememb, ki se
kažejo v staranju prebivalstva;
višja pričakovanja posameznikov, ki zaradi boljše osveščenosti o naprednih
tehnikah zdravljenja želijo vse višjo raven zdravstvenih storitev. Informacije o
novih postopkih so po zaslugi hitrega razvoja IKT zelo hitro dostopne tudi
uporabnikom zdravstvenih storitev in ne le izvajalcem le-teh;
povečana mobilnost prebivalstva in strokovnjakov v okvirih EU in širše;
potreba po znižanju stopnje obolevnosti;
uspešno upravljanje s tveganji in odpravljanje posledic zdravstvenih katastrof;
problemi pri usklajevanju naložb v IKT z naložbami v velike organizacijske
spremembe, ki so potrebne za učinkovito uporabo IKT;
obvladovanje velike količine zdravstvenih informacij, ki morajo biti varno shranjene
in hitro dosegljive vedno, ko so potrebne, s ciljem zagotavljanja učinkovitega
delovanja zdravstvenega sistema;
potreba po zagotavljanju najboljših zdravstvenih storitev v okviru omejenih
javnofinančnih sredstev;
potreba po povečani stroškovni učinkovitosti in varnosti dela.

Slednji dejavniki bodo v prihodnosti še znatno otežili finančno vzdržnost javnega zdravstva
in dodatno zapletli vse projekte na področju informatizacije zdravstvenega sistema.
V skladu z ugotovljenimi pomanjkljivostmi na področju zdravstvene informatike v Sloveniji,
javnozdravstvenimi in javnofinančnimi potrebami in trendi ter prevladujočimi smernicami
na področju uporabe sodobnih IKT v zdravstvu je MZ leta 2005 izdalo krovno strategijo na
področju informatizacije zdravstvenega sistema. Dokument, imenovan eZdravje 2010 –
Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010, je usklajen s
smernicami svetovnih in evropskih mednarodnih teles in organizacij, ki delujejo na
področju zdravstva (EU, SZO) in sledi zdravstvenim in finančnim izzivom, s katerimi se
soočajo razviti zdravstveni sistemi v svetu. Strategija informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema 2005–2010 napoveduje razvoj in implementacijo nacionalnega
projekta eZdravje, ki bi naj po opredelitvi MZ predstavljal eno izmed temeljnih orodij, ki bi
lahko skupaj z organizacijskimi spremembami in razvojem novih veščin pripomogli k
razvoju celotnega zdravstvenega sistema, boljši dostopnosti do zdravstvene oskrbe ter
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večanju kakovosti zdravstvenih storitev in učinkovitejšemu upravljanju zdravstvenega
sistema (MZ, 2005).
Implementacija različnih in specializiranih informacijskih rešitev znotraj celovitega
nacionalnega IS, imenovanega eZdravje, izhaja iz predpostavke, da vsi sodobni
zdravstveni sistemi zaradi narave svoje dejavnosti postajajo s časom vse bolj
informacijsko intenzivni in s tem tudi vse bolj odvisni od IKT. Moderne IKT rešitve naj bi
zagotovile bolj kakovostno in na dokazih temelječo izvedbo kliničnih procesov,
preglednejše in učinkovitejše upravljanje zdravstvenega sistema ter omogočile napredek
pri izvedbi medicinskih raziskav in širjenju medicinskega znanja. IKT rešitve znotraj
eZdravja bodo omogočale agregacijo, analizo, shranjevanje kliničnih podatkov v vseh
oblikah, dostop do zadnjih znanstvenih dosežkov in sodelovanje različnih
organizacij/strokovnjakov ter aktivnejšo in odgovornejšo vlogo posameznika pri
zdravljenju, z dostopom do svojih zdravstvenih podatkov. MZ je izpostavilo tudi potenciale
projekta eZdravje pri zagotavljanju podpore za menedžment znanja ter izkoriščanju
številnih funkcionalnosti na področju diagnostike, zdravljenja na daljavo in telemedicine,
upravljavskih, logističnih in administrativnih procesov, optimiziranja poslovanja ter
komunikacije med deležniki v zdravstvenem sistemu. Slednje je mogoče izpeljati samo z
izgradnjo informacijske infrastrukture, ki omogoča zanesljiv in hiter dostop ter prenos
zdravstvenih podatkov in informacij, kar posledično zahteva vpeljavo enotnih podatkovnih
in tehnoloških standardov na ravni cele države. Ključna komponenta v okviru
načrtovanega projekta eZdravje je EZZ, ki bi naj v povezavi z vsemi relevantnimi
informacijskimi rešitvami in upoštevajoč vse zakonske predpise predstavljal središče
kliničnega procesa v prihodnje. Projekt eZdravje zajema torej zelo širok spekter
specializiranih informacijskih rešitev in predvideva izgradnjo celovite informacijske
infrastrukture ter obsežno uporabo sodobnih IKT v slovenskem zdravstvenem sistemu
(MZ, 2005).
Na podlagi Strategije informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010 (MZ,
2005) in Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva za obdobje 2008–2013
(MZ, 2008) so na področju informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema vse
aktivnosti usmerjene v uresničitev naslednjih razvojnih ciljev:
[1]

[2]

[3]

Vzpostavitev osnovne informacijske infrastrukture, ki jo predstavljajo: omrežje, prek
katerega bosta potekala komuniciranje in izmenjava podatkov, definicije
standardiziranih zdravstvenih in socialnih podatkov za vzpostavitev in vodenje EZZ
bolnikov, pa tudi vzpostavitev osnov za EZZ na nacionalni ravni.
Povezovanje in združitev zdravstvenih in socialnih IS v celovit sistem na nacionalni
ravni z vzpostavitvijo osrednjega, enotnega zdravstvenega informacijskega portala,
ki bo vsem subjektom zdravstvenega sistema omogočil varno in zanesljivo
izmenjavo podatkov, izvajanje elektronskih storitev ter enotno (standardizirano) in
pregledno informiranje, kot tudi povezljivost s primerljivimi sistemi v EU.
Uveljavitev e-poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem zdravstvu.
Struktura in urejenost celotnega ZIS zdravstvenega varstva je bila konkretno
določena s Konceptualnim modelom elektronsko podprtega zdravstvenega
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informacijskega sistema (eZIS). Temelji načrtovanja in uvajanja pa so položeni z
Akcijskim načrtom za področje eZdravja do leta 2010 in Resolucijo o nacionalnem
planu zdravstvenega varstva za obdobje 2008–2013 ter vsakokratnim letnim
načrtom. Uresničevanje navedenih ciljev informatizacije in razvoj zdravstvenega
sistema bosta potekala na projektni način, postopno in hkrati iz dveh smeri:
a)
b)

»od spodaj navzgor« – uvajanje rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za
reševanje njihovih potreb na podlagi njihovih iniciativ.;
»od zgoraj navzdol« – zagotavljanje skupne infrastrukture, ki bo omogočala
medobratovanje rešitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti in enotno funkcioniranje
eZIS.

Predlagatelji in nosilci prve skupine projektov so bili izvajalci zdravstvene dejavnosti. Nove
rešitve in prvi projekti posamezne vrste so bili obravnavani kot nacionalni projekti ter
deležni posebne podpore na področju financiranja in vključevanja v celoviti eZIS.
SIZ pri MZ je strokovno opredelil, da se skupno jedro bodočega zdravstvenega
informacijskega sistema zgradi z naslednjimi projekti:
a)

b)

c)
a)

zagotovitev privatnega omrežja zdravstva, grajenega na osnovi internetne
tehnologije po konceptu Virtual Private Network (VPN) z naslonitvijo na obstoječe
ponudnike povezljivosti in storitev;
izgradnja osrednjega portala eZIS, in sicer kot nadaljevanje in konvergenca rešitve,
ki jo razvija ZZZS ob uvedbi nove kartice zdravstvenega zavarovanja in on line
poslovanja;
določitev standardov za elektronske zdravstvene zapise, najmanj za podatke, ki jih
je treba standardizirati za prvi krog nacionalnih projektov;
za izvajanje zgoraj navedenih osrednjih funkcij eZIS je SIZ predlagal kot optimalno
rešitev ustanovitev osrednjega CIZ. Ta center naj bi poleg uvajanja in izvajanja
osrednjih nalog imel tudi nalogo koordiniranja in podpore nacionalnih projektov in
certificiranja zalednih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Načrtovanje, razvoj, nabava in uvajanje novih rešitev je potekalo po standardni
metodologiji, uveljavljeni v informatiki, upoštevaje izhodišča, določena s strategijo
eZdravje in ureditev, določeno z arhitekturo eZIS ter skladno z akcijskim in ustreznim
letnim načrtom. Opisani postopki in navedeni projekti naj bi zagotovili sistematično in
strokovno izgradnjo modernega elektronsko podprtega nacionalnega ZIS.
Projekt eZdravje (Slika 24) je torej razdeljen na tri vsebinsko ločene, a kljub temu
povezane vsebinske sklope. Prvi je vzpostavitev nacionalnega eZIS, ki ga sestavljajo
zdravstveno omrežje (zNET), zdravstveni portal (zVEM) in EZZ. Drugi sklop predstavlja
vzpostavitev in delovanje CIZ, ki bo prevzel centralno vlogo obvladovanja in upravljanja
eZIS. Ta sklop zajema tudi aktivnosti nadgradenj in vzdrževanja celotnega projekta po
uradnem zaključku. Tretji sklop pa bo omogočal izboljšanje zdravstvenih procesov,
dostopnost zdravstvenih storitev ter izobraževanje in usposabljanje ciljnih skupin.
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Slika 24: Projekt eZdravje
Zaposleni v
zdravstvu

Posamezniki

Usposabljanje,
promocija,
izobraževanje in
zagotavljanje kakovosti

Zdravstveni
informatiki

Storitev 3
Storitev 2
Storitev 1
Bazične storitve
BS 1

BS 2

BS n

Vstopna točka

Strateške naloge Razvojne in upravljalske
naloge

Operativne naloge

CIZ

Storitev …

Strateške naloge –
zagotavljanje podpore
odločanju ZIS

EZZ

Vstopna točka
Storitev n

Vertikalne storitve (šifranti, metapodatki itd.)

zVEM

zNET

Naloge mednarodnega
povezovanja
IKT infrastruktura
Promocija, usposabljanje
in izobraževanje
Dostopovna oprema

Zaledni sistemi

Vir: prirejeno po MZ (2009)
Upoštevajoč na eni strani nacionalne in mednarodne usmeritve, javnozdravstvene potrebe
in javnofinančne omejitve ter na drugi obstoječo infrastrukturo, prednosti in
pomanjkljivosti dosedanjega razvoja, je bilo ob začetku izvedbe strateškega načrta
informatizacije treba opredeliti ključne zagonske naloge, ki so naštete spodaj (MZ, 2005).
1. Inventura realiziranih izdelkov in projektov v teku ter pregled obstoječega stanja,
identifikacija dobrih praks in analiza vzrokov za neuspeh posameznih projektov.
2. Ustanovitev teles in organov, ki jih je nakazal projekt RUSZV na področju zdravstvene
informatike po ustreznem predhodnem postopku revidiranja njihove vloge in funkcij ter
odgovornosti, in sicer: SIZ, CIZ, OZIS ter Nacionalne medresorske delovne skupine za
eZdravje ali Strateškega sveta za informatiko v zdravstvu na nivoju države.
3. Priprava okvirnega načrta za razvoj eZdravja v Sloveniji s strani MZ in SIZ, CIZ, OZIS
ter Nacionalne medresorske delovne skupine za eZdravje ali Strateškega sveta za
informatiko v zdravstvu na nivoju države.
4. Nadgradnja osnovne informacijske infrastrukture v zdravstvu za varno in pregledno
izmenjavo informacij med bolniki, izvajalci zdravstvenih storitev in plačniki. Infrastruktura
mora omogočati dostop do svetovnega spleta in privatnega omrežja vsem izvajalcem
zdravstvenega varstva in drugim udeležencem zdravstvenega sistema.
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5. Vzpostavitev infrastrukture javnih ključev (IJK) s ciljem nedvoumne identifikacije,
avtentifikacije in avtorizacije oseb, ki vstopajo v IS.
6. Določitev prioritet na področju razvoja aplikacij na temelju kriterijev, ki bi naj
zagotavljali največje zdravstvene in stroškovne učinke v čim krajšem času:










opredelitev in uvedba EZZ na osnovi temeljne sheme elektronske kartoteke
bolnika, definirane na nacionalni ravni in integrirane v dnevno delo zdravnika z
bolnikom, upoštevajoč veljavne standarde: ISO/CEN 13606 in ISO/CEN 21549,
HL7 v.3, OpenEhr,
zasnova in implementacija eRecepta in nacionalne baze zdravil (celovita
informacijska podpora za predpisovanje in izdajo zdravil),
nadaljnji razvoj sistema KZZ,
zasnova in implementacija nacionalnih čakalnih vrst,
zasnova ter implementacija izmenjave podatkov med različnimi izvajalci
zdravstvene dejavnosti med seboj in z ZZZS za potrebe imenovanih zdravnikov in
zdravstvenih komisij, vzporedno s tem pa čiščenje in standardizacija obstoječih
zapisov v IS zdravstvenih zavodov ter vezava podatkov na bolnika,
razširitev funkcionalnosti eSPP in njegove uporabe,
zasnova nacionalnega zdravstvenega portala (dostop bolnikov preko spleta do
splošnih in osebnih informacij s področja zdravja in zdravstvenih storitev) in
njegova implementacija,

7. Posodobitev Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva iz leta 2000
tudi za potrebe uvajanja eZdravja.
8. Združevanje dela sredstev za informatiko iz sedanjih cen zdravstvenih storitev za
skupne projekte in za sofinanciranje sistematične nadgradnje osnovne informacijske
infrastrukture in razvoj aplikacij.
9. Zagotavljanje proračunskih sredstev za sistematično nadgradnjo osnovne informacijske
infrastrukture. Aktivno pridobivanje dodatnih razvojnih sredstev za pospešitev
informatizacije v zdravstvu iz drugih nacionalnih in evropskih virov.
10. Pospešitev aktivnega vključevanja v evropske aktivnosti na področju razvoja projektov
eZdravja. Udeležba na pomembnih evropskih dogodkih in usklajevalnih projektih na
področju eZdravja: Health eEurope, Health ERA, European Health Forum, EHTEL ipd.
11. Organizacija promocijskih akcij po vzoru podobnih prizadevanj, ki se odvijajo v drugih
državah EU pa trudi drugje v svetu s ciljem ozaveščanja in obveščanja zdravstvenih
delavcev in državljanov o vlogi in možnostih, ki jih ponuja informatizacija, ter pridobivanja
podpore in dodatnih finančnih ter razvojnih vlaganj v projekt eZdravje.
12. Uvedba motivacijskih shem za posebne dosežke na področju zdravstvene informatike.
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3.2 CILJI PROJEKTA eZDRAVJE
Cilji projekta eZdravje sledijo izhodiščem iz strateških dokumentov in področnih strategij,
ki jih je Slovenija pripravila kot podlago za usmerjanje sredstev v ključne strateške in
razvojne projekte (Slika 25) (MZ, 2009).
Slika 25: Nacionalne strategije kot podlage za projekt eZdravje

Nacionalne
strategije

Razvojne
prioritete

SRS – Strategija razvoja
Slovenije (23.6.2005)

1. Konkurenčno gospodarstvo
in hitrejša gospodarska rast

DRP – Državni razvojni
program (20.3.2008)

Razvojno-investicijske
prioritete

2. Učinkovito ustvarjanje,
dvosmerni pretok in uporaba
znanja za gospodarski razvoj
in kakovostna delovna mesta
3. Učinkovita in cenejša
država
4. Moderna socialna država in
večja zaposlenost

OP – Operativni
programi

NSRO – Nacionalni
strateški referenčni
okvir (16.5.2007)

RNRP – Resolucija o
nacionalnih razvojnih
projektih (12.10.2006)

5. Povezovanje ukrepov za
doseganje trajnostnega
razvoja

Ključna področja
OP za krepitev regionalnih
razvojnih potencialov

Razvojna mreža Slovenije

OP razvoja človeških virov

Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov

OP razvoja okoljske in
prometne infrastrukture

Učinkovito upravljanje okolja
in trajnostna energetika

Programi cilja 3 – teritorialno
sodelovanje

Mobilnost za podporo
gospodarskemu razvoju
Institucionalna in
administrativna usposobljenost
NRP – za doseganje 3.
Razvojne prioritete
Modernizacija sistema
zdravstva – eZdravje
Modernizacija pravosodnega
sistema – ePravosodje

Vir: prirejeno po MZ (2009)
Skladno s Strategijo razvoja Slovenije (2005) in ključnimi razvojnimi prioritetami, ki so bile
izpostavljene znotraj Državnega razvojnega programa (2008), so strateške usmeritve in
cilji projekta eZdravje usmerjeni na (Slika 26) (MZ, 2009):
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povečanje kakovosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema, kar vključuje lažje
načrtovanje in upravljanje zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenega
sistema kot celote na podlagi kakovostnih in verodostojnih ekonomskih,
administrativnih in kliničnih podatkov zdravstvenega sistema;
mobilizacijo ustreznih materialnih in nematerialnih virov za področje informatike in
celovite kakovosti v zdravstvu;
izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev za tiste skupine državljanov, ki bi bili
sicer zaradi svojih zmanjšanih zmožnosti, starosti ali drugih razlogov izključeni;
uveljavitev e-poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem zdravstvu.
Slika 26: Strateške usmeritve in cilji projekta eZdravje 2010
eZdravje 2010
Strategija informatizacije
slovenskega zdravstvenega
sistema 2005-2010

1.1 Vzpostavitev osnovne
informacijske infrastrukture

Glavni strateški cilji
Strateške
usmeritve

Izboljšanje dostopa do zdravstvenih zapisov
Zagotavljanje varnosti zdravstvenih zapisov
Omogočanje mobilnosti bolnika in dostop do
zdravstvene obravnave prek meja

Strateški
cilji

1.2 Definiranje osnovnih
podatkov za oblikovanje in
vodenje elektronskega
zdravstvenega zapisa
bolnikov

1.3 Vzpostavitev osnov za
elektronski zdravstveni zapis

Zmanjšanje napak in večja razpoložljivost IKT
Boljša
informiranost,
dejavnejša vloga
državljana pri
zdravljenju

Izboljšanje dostopa do kakovostnih informacij o
zdravju bolnikom in zdravstvenim strokovnjakom
Izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih procesov
Povečanje zadovoljstva končnih uporabnikov
Povezava zdravstvenih in socialnih dejavnosti z
zdravljenjem in oskrbo na domu
Orodje eZdravja kot učinkovita podpora
zdravljenju

Hitrejši dostop
do potrebnih
informacij za
zdravstvene
strokovnjake

Lažje
upravljanje
celotnega
zdravstvenega
sistema

Dostop zdravstvenih strokovnjakov do zdravstvenih
podatkov ter logističnih in administrativnih informacij,
ki se nanašajo na bolnika ne glede na čas in kraj

2. Vzpostavitev enotnega
zdravstvenega
informacijskega portala
(EZIP)
Varna in zanesljiva
izmenjava podatkov
Varno in zanesljivo
izvajanje elektronskih
storitev
Enotno in pregledno
informiranje
Povezljivost s
primerljivimi sistemi v
EU

Zagotavljanje komunikacije med zdravstvenimi
strokovnjaki in strokami ter komunikacije, ki presega
organizacijske meje
Omogočanje povezanega sklopa protokolov v skladu
z zdravljenjem
Hranjenje podatkov skladno z zakonskimi določili
Podpora odločitvam z uporabo sistema opomnikov
Logistična podpora

Vir: prirejeno po MZ (2009)
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3. Uveljavitev e-poslovanja
kot običajnega načina dela v
slovenskem zdravstvu do
konca leta 2010

Povzetek strateških ciljev eZdravja, ki široko zaobjemajo različne vidike poslovanja
zdravstvenega sistema, od kakovosti zdravstvenih storitev in optimizacije poslovnih
procesov pa vse do splošne uvedbe e-poslovanja in povečanja učinkovitosti v zdravstvu,
je prikazan na Sliki 27.
Slika 27: Strateški cilji projekta eZdravje

Izvajanje
konceptov
eEurope in
eHealth

Zagotavlja
podlage za
optimizacijo
zdravstvenih
procesov

Zagotavlja
podlage za
povečanje
učinkovitosti
zdravstvenih
storitev

eZdravje

Omogoča
obvladovanje
zdravstvenih in z
zdravstvom
povezanih
podatkov

Izboljšanje
kakovosti
življenja
posameznikov z
uporabo IKT

Osnova za
zagotavljanje
interoperabilnosti
ZIS

Sodobna
nacionalna
informacijska
infrastruktura
Omogoča varno
elektronsko
poslovanje

Vir: prirejeno po MZ (2009)
Specifični cilji so operativno usmerjeni in stremijo k realizaciji strateških ciljev ter
opredeljujejo ključna področja eZdravja, ki bi naj v prihodnjem obdobju prejela več
razvojnih sredstev. Specifični cilji projekta eZdravje se po opredelitvah MZ osredotočajo
predvsem na (MZ, 2009):
1. Povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema:




prenova in optimizacija obstoječih zdravstvenih in sorodnih procesov,
prenova in nadgradnja informacijsko-komunikacijske infrastrukture,
vzpostavitev in vpeljava nacionalnih zdravstveno informacijskih standardov, ki
bodo za izhodišče pri snovanju eZIS upoštevali načela Evropskega
interoperabilnostnega okvirja (EIF) (na treh ravneh – organizacijskem,
semantičnem in tehničnem),
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vzpostavitev nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema (eZIS) z
njegovimi komponentami:
− Zdravstvenim omrežjem zNET,
− Zdravstvenim portalom zVEM,
− EZZ;
vzpostavitev in delovanje CIZ, ki bo deloval pod okriljem MZ, strateškim vodstvom
SIZ in smernicami OZIS ter prevzel centralno vlogo obvladovanja in upravljanja
eZIS ter vzdrževanja in nadaljnjega razvoja projekta eZdravje po zaključku
investicije.

2. Dvig kakovosti zdravstvenih procesov z izobraževanjem in usposabljanjem različnih
ciljnih skupin na področju e-storitev v zdravstvu:




razvoj, izvajanje in vzdrževanje programov za večanje dejavne vloge in
odgovornosti državljanov v zdravstvu,
razvoj, izvajanje in vzdrževanje programov za večanje dejavne vloge in
odgovornosti drugih akterjev v zdravstvenem sektorju,
razvoj in vzdrževanje programov strokovnih usposabljanj za področje eZdravja.

3. Zagotavljanje celovite kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu:




razvoj programov za vzpostavitev in implementacijo sistemov kakovosti,
razvoj programov, metod in orodij za nadzor kakovosti ter zagotavljanje
akreditacije sistemov kakovosti v zdravstvu,
izvedba izobraževanja in usposabljanja za nudenje strokovne pomoči pri uvajanju
celovitih sistemov kakovosti v zdravstvene institucije.

Projekt informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema si prizadeva za vzpostavitev
sodobnega in učinkovitega nacionalnega ZIS, ki naj bi ponujal številne koristi tako na
področju kliničnih kot tudi na področju upravno-administrativnih procesov. Informatizacija
zdravstvenega sistema je torej namenjena vsem deležnikom v zdravstvu, pričakovane
koristi projekta informatizacije zdravstvenega sistema pa so večplastne (Tabela 7).
Informatizacija naj bi tako bolnikom zagotovila bolj kakovostno zdravstveno obravnavo,
omogočila lažjo komunikacijo z zdravstvenimi delavci in dostop do ustreznih informacij v
njim prilagojeni obliki, zdravstvenim delavcem bi naj olajšala delovni proces, omogočila
posvetovanje z drugimi strokovnjaki in pomagala pri diagnostiki ter zagotovila pravočasen
dostop do relevantnih zdravstvenih in organizacijskih informacij potrebnih za učinkovitejšo
zdravstveno oskrbo bolnikov, upravljavcem pa bi zagotovila pomembno podporo pri
odločanju, načrtovanju in spremljanju poslovanja zdravstvenih zavodov in zdravstvenega
sistema kot celote.
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Tabela 7: Pričakovane koristi projekta eZdravje za različne skupine deležnikov
Dostop do točnih informacij, pridobljenih na točki obravnave, ki so potrebne za izvajanje
operativnih in vodstvenih funkcij.
Bolj optimalna uporaba razpoložljivih sredstev z implementacijo učinkovitejšega razporejanja
in naročanja na zdravstvene storitve.

Institucije
Učinkovitejše izvajanje delovnih nalog z različnimi sodobnimi poslovnimi tehnikami in
metodami (npr. z uporabo stroškovno učinkovite nabavne verige in podobno).
Zmožnost oceniti realno stanje aktivnosti in zmogljivosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, s
čimer bi bolje razumeli posledice novih zahtev in prednostnih nalog.
Z informacijami podprte ter k bolnikom usmerjene storitve.
Ustrezen dostop do informacij o bolnikih, zdravljenjih in diagnostike iz drugih iz drugih delov
obravnave bolnikov, s čimer je zagotovljena kakovostnejša komunikacija in izmenjava
podatkov med primarno in sekundarno ravnijo oskrbe.

Zaposleni v
zdravstvu

Dostop do potrebnih in ustreznih informacij (o najboljših praksah, profilih zdravljenja,
vzajemnem delovanju zdravil in podobno) predvsem za podporo izvajanju kliničnih aktivnosti.
Dostop do informacij o ravnanju in upravljanju z boleznimi, kar bo zaposlenim v zdravstvu
omogočilo ravnanje v primeru kronične oskrbe.
Razvoj novih kliničnih aplikacij, ki bodo rezultirale v optimizaciji njihovega dela in kliničnih
poslovnih procesov.
Dostop do informacij o diagnostiki, zdravljenju in najboljših praksah, s čimer bodo bolniki bolj
obveščeni o svoji odgovornosti in stanju.

Bolniki

Boljša obveščenost o možnostih njihove interakcije s kliničnimi strokovnjaki, s čimer bodo
bolniki bolje informirani o ustreznih korakih in ukrepih za samopomoč ter skrbi za lastno
zdravje.
Interakcija z zdravstvenimi storitvami na enak način, kot so na voljo v drugih bolj potrošniško
usmerjenih sektorjih.
Boljša informiranost prebivalcev o preprečevanju bolezni in pristopih (strategijah) za
samopomoč pri zagotavljanju življenja brez bolezni in zdravstvenih težav.

Prebivalci

Povečevanje zaupanja v znane storitve zdravstvene oskrbe glede na model, ki je tesno
povezan s potrebami in zaznavanjem prebivalcev.
Uporaba razumne ravni izbire, ki bo prebivalcem v pomoč pri čim bolj aktivni vlogi pri
upravljanju lastnega zdravja.

Vir: prirejeno po MZ (2009)
MZ je v Strategiji informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010 predvidel
vzpostavitev določenih mehanizmov, ki bi omogočali periodičen nadzor in spremljanje
napredka na projektu eZdravje na različnih ravneh, in sicer tako na ravni posameznega
izvajalca zdravstvenih storitev kot tudi na ravni celotnega strateškega načrta. Slednji
mehanizmi bodo omogočali pregled nad tekočimi razvojnimi aktivnostmi ter spremljanje,
vrednotenje in primerjanje napredka na projektu eZdravje v mednarodnem kontekstu. SIZ
in MZ bi naj v skladu s prizadevanji po učinkovitem spremljanju in nadzoru projekta
eZdravje ter pravočasnem ukrepanju in odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti
zagotovila tudi analizo zadovoljstva končnih uporabnikov storitev eZdravja. S ciljem
učinkovitega projektnega menedžmenta naj bi bili za vsa področja, ki bodo zajeta v
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spremljanje in nadzor, oblikovani ustrezni postopki vrednotenja in poročanja o doseženih
rezultatih in primerjavah (MZ, 2005).
Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010 je začrtala tudi
večletni časovni načrt in finančni okvir za razvoj in implementacijo projekta eZdravje. Po
letu 2005 je bilo za financiranje projekta eZdravje na nacionalni ravni predvideno
združevanje sredstev iz cen zdravstvenih storitev in postopno zviševanje deleža
namenskih sredstev za informatiko v zdravstvu. Manjkajoči delež sredstev naj bi se po
načrtih zagotovil iz državnega proračuna, ustanovitelji zdravstvenih zavodov pa bi
zagotovili sredstva za redno vzdrževanje in obnavljanje IKT opreme (MZ, 2005).
Natančnejši razrez finančne konstrukcije celotnega projekta eZdravje in prikaz potrebnih
finančnih sredstev po projektnih fazah in posameznih podprojektih je bil opredeljen v
Študiji izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijski zasnovi in investicijskemu
programu s študijo izvedbe, ki je bila s strani MZ predstavljena leta 2009.

3.3 PRIMERJALNA
ANALIZA
INFORMATIZACIJE
SLOVENIJI, AVSTRIJI IN NA DANSKEM

ZDRAVSTVA

V

Primerjalna analiza informatizacije zdravstvenih sistemov v Sloveniji, Avstriji in na
Danskem naj bi podala realno oceno stanja slovenskega zdravstva na obravnavanem
področju, saj sta slednji državi pogosto izpostavljeni kot vzor na področju informatizacije
zdravstva. Avstrija in Danska se namreč po klasifikacijah SZO (2009) in Evropske komisije
(2007, 2009 in 2011) uvrščata med države z najbolj razvitimi in učinkovitimi zdravstvenimi
sistemi na svetu. Pomemben razlog, poleg že omenjenih, za vključitev Avstrije in Danske v
primerjalno analizo je tudi relativna primerljivost sistemov zdravstvenega zavarovanja,
tako po velikosti kot po modelu zdravstvenega varstva, saj Slovenija in Avstrija sodita v
skupino držav, ki so prevzele Bismarckov model zdravstvenega varstva, Danska pa v
skupino držav z Beveridgeovim modelom zdravstvenega varstva (Kos, 2010). Kljub
nekaterim vidnim razlikam med Bismarckovim in Beveridgeovim modelom zdravstvenega
varstva (predvsem v vlogi države) pa oba modela temeljita v pretežni meri na javnem
financiranju, ki je natančno zakonsko določeno in sloni na solidarnostnih principih. Noben
izmed naštetih nacionalnih zdravstvenih sistemov ne temelji na izrazito tržnem oziroma
komercialnem modelu zdravstvenega varstva, kjer so razhajanja v učinkovitosti,
kakovosti, pa tudi v informatiziranosti, med javnimi in zasebnimi zdravstvenimi
ustanovami dosti bolj očitna, kar bi lahko otežilo nepristransko izvedbo primerjalne analize
in spodkopalo verodostojnost raziskovalnih ugotovitev.
Primerjalna analiza v prvi fazi zajema kratek povzetek strateških izhodišč na področju
projektov eZdravja v Avstriji in na Danskem, v nadaljevanju pa na podlagi izbranih
dejavnikov primerja proces informatizacije zdravstvenih sistemov in stopnjo razvitosti
projektov eZdravja. V drugi fazi primerjalne analize se raziskava na osnovi ključnih
kazalnikov, ki so bili izpostavljeni v poročilu Evropske komisije (Evropska komisija, 2007),
osredotoča na primerjavo uporabe aplikacij eZdravja s strani splošnih zdravnikov v
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izbranih državah, ob koncu pa predstavlja še rezultate raziskave Evropske komisije iz leta
2011 o uporabi eZdravja v slovenskih bolnišnicah (Evropska komisija, 2011).
3.3.1

AVSTRIJA IN eZDRAVJE

Pravno podlago za razvoj eZdravja v Avstriji predstavljajo Zakon o e-upravi iz leta 2004
(Vlada Republike Avstrije, 2004) in Zakon o zdravstveni reformi iz leta 2005 (Vlada
Republike Avstrije, 2005), vključno z Zakonom o telemedicini (Vlada Republike Avstrije,
2005), ki se osredotoča predvsem na varno izmenjavo zdravstvenih podatkov. V Zakonu o
zdravstveni reformi iz leta 2005 je uporaba informacijskih tehnologij v zdravstvu
opredeljena kot ena od prednostnih nalog. Glavno koordinacijsko telo, odgovorno za
spodbujanje uporabe informacijskih tehnologij in mehanizmov za načrtovanje, financiranje
in vodenje projektov informatizacije, je ministrstvo za zdravje. Projekt eZdravje je znotraj
strateških okvirov Zakona o zdravstveni reformi opredeljen kot niz poslovnih modelov in
informacijskih orodij, ki naj bi zagotovili izboljšanje zdravstvenih storitev, uspešnost
zdravstvenega sistema kot celote in učinkovit stroškovni nadzor nad izvajanjem
prednostnih nalog iz strateških dokumentov s področja zdravstva. V skladu s cilji pobude
i2010, ki jo je izdala Evropska komisija (2005), je tudi Avstrija ustanovila program razvoja
informacijske družbe, ki vključuje aktivnosti za uskladitev projektov in mehanizmov
eZdravja in e-uprave, na omenjenem področju so vidni dosežki predvsem pri upravljanju
e-identitet in elektronskega podpisovanja. Avstrijska državljanska izkaznica (Citizen Card),
ki jo je zvezna vlada izdala leta 2000, namreč velja za enega od vodilnih že
implementiranih projektov e-identitete v EU. Na področju zdravstva je e-izkaznico
(izkaznica zdravstvenega zavarovanja) do leta 2005 prejelo več kot osem milijonov
zavarovancev in več kot 12.000 splošnih zdravnikov (Evropska komisija, 2007). Eizkaznica je tako kot v Sloveniji najprej vsebovala le podatke o zdravstvenem zavarovanju
državljanov, v drugi fazi, ki traja od leta 2006, pa vsebuje integrirano zbirko zdravstvenih
podatkov, ki se sekvenčno dopolnjujejo in posodabljajo.
Kljub uspehom na omenjenih področjih informatizacije zdravstva pa najpomembnejši
podprojekt eZdravja predstavljata razvoj in implementacija nacionalnega elektronskega
zdravstvenega zapisa, imenovanega Elektronische Gesundheitsakte – ELGA (Vlada
Republike Avstrije, 2009). Razvoj projekta ELGA se je začel leta 2006, ko je bila
opravljena temeljita analiza avstrijskega zdravstvenega sistema in izdelana študija
izvedljivosti. Leta 2009 je bil ustanovljen institucionalni okvir projekta, v sklopu katerega
je bil leta 2010 vzpostavljen javni zdravstveni portal (www.gesundheit.gv.at), izoblikovani
in sprejeti so bili tehnični standardi, interoperabilnostni okvir in opredeljene smernice za
nadaljnji razvoj poslovno-informacijske arhitekture, v letu 2011 pa se je s tremi pilotnimi
projekti začela tudi dejanska implementacija projekta nacionalnega elektronskega
zdravstvenega zapisa. Projekt ELGA se bo v prvi fazi delovanja osredotočal predvsem na
elektronsko predpisovanje zdravil (e-recepti), kar naj bi s postopno integracijo vse večjega
števila zdravstvenih podatkov na zavarovančevi e-izkaznici v veliki meri odpravilo
kontraindikacije za zdravila ter zmanjšalo število alergijskih reakcij in stranskih učinkov.
Na drugi strani bi implementacija aplikacije e-receptov omogočila nadzor nad stroški
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zdravljenja, preprečevala podvajanje predpisanih receptov in vzpostavila transparentno
delovanje lekarniškega trga ter pregled nad vrstami in količinami predpisanih zdravil ter
tudi poenostavila njihovo dobavo in distribucijo. Kljub nekaterim glasovom, ki upravičeno
izpostavljajo predvsem varstvo osebnih podatkov in zasebnost kot najbolj problematični
področji informatizacije avstrijskega zdravstvenega sistema, je projekt ELGA nedvomno
pomembna pridobitev za vse zavarovance in celoten zdravstveni sektor, njegove
dolgoročne koristi pa bodo vidne šele v naslednjih letih, ko bodo zaživele vse predvidene
aplikacije in funkcionalnosti projekta eZdravje v celoti. Načrtovana infrastruktura projekta
eZdravje in glavna razmerja med komponentami eZdravja so prikazana na Sliki 28
(Pfeiffer et al., 2010).
Slika 28: Načrtovana infrastruktura eZdravja v Avstriji

Vir: prirejeno po Pfeiffer et al. (2010)
Učinkovita implementacija nacionalne strategije eZdravje bo v prihodnjih letih zahtevala
vzporedno in usklajeno delovanje na organizacijski, pravni in tehnični ravni ter tudi
izvedbo aktivnosti za krepitev ozaveščenosti avstrijskega prebivalstva. V skladu z
navedenimi predpostavkami se bo avstrijska zdravstvena politika v prihodnjih letih
osredotočala predvsem na naslednje dejavnosti:







doseganje splošne interoperabilnosti in oblikovanje standardov v okviru strategije
informatizacije zdravstvenega sistema ter tudi celotne informacijske družbe;
izgradnja zaupanja, varstvo bolnikovih pravic, zagotavljanje osebne odgovornosti
zdravnikov in varstva osebnih podatkov pri upravljanju elektronskih zdravstvenih
zapisov;
oblikovanje strategij za zagotovitev dolgoročnega in varnega arhiviranja
elektronskih zdravstvenih zapisov;
uporaba skupne terminologije za boljši regionalni in nacionalni nadzor nad
zahtevami bolnikov, postopki zdravljenja in primerjavo zdravstvenih storitev;
vzdrževanje uporabniku prijaznega zdravstvenega portala s poudarkom na
preventivi in sodelovanju državljanov v skrbi za lastno zdravje in dobro počutje;
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3.3.2

oblikovanje potrebne mreže izvajalcev in informacijske infrastrukture za
zagotavljanje in izvajanje integriranih socialnih in zdravstvenih storitev;
implementacija projektov telemedicine za zdravljenje na domu in pomoč
oddaljenim in marginaliziranim skupinam prebivalstva.
DANSKA IN eZDRAVJE

Danska ima dolgo zgodovino na področju razvoja eZdravja, ki sega v leto 1996, ko se je
na Ministrstvu za zdravje in preventivo (Ministry of Health and Prevention) začela
implementacija strategije za informatizacijo zdravstva in razvoj EZZ (Strategy for the
development of Electronic Patient Records, 1996). Naslednja pobuda na področju reforme
zdravstvenega varstva in uvedbe naprednih IKT rešitev v zdravstvo predstavlja Nacionalna
strategija za informacijsko tehnologijo v bolnišnicah iz leta 1999 (National Strategy for
Information Technology in Hospitals, 1999). V zadnjih letih je bila sprejeta še Nacionalna
strategija za informacijsko tehnologijo v zdravstvenem sistemu 2003–2007 (National
Strategy for Information Technology in the Healthcare System 2003–2007). Zadnji sklop
strateških aktivnosti na področju razvoja celovitega eZdravja (National Strategy for
Digitalisation of the Danish Healthcare Service 2008) se nanaša na akcijski načrt iz leta
2003 in vključuje 29 različnih projektov ter združuje veliko različnih udeležencev, ki
sodelujejo pri uresničevanju nacionalne strategije informatizacije zdravstva (Ministrstvo za
notranje zadeve in zdravje, Nacionalni zdravstveni svet, Združenje regionalnih
zdravstvenih svetov in Združenje bolnišnic v Köbenhavnu, MedCom in Dansko združenje
za standardizacijo). Nacionalna institucija, ki skrbi za realizacijo projekta eZdravje in
deluje kot koordinator aktivnosti na področju eZdravja, je MedCom. MedCom upravlja
procese informatizacije v danskem zdravstvenem sistemu in podeljuje certifikate varnosti
in kakovosti pri izmenjavi zdravstvenih podatkov ter vključevanju ZIS v bolnišnice in
lekarne. Znotraj danskega zdravstvenega sistema se na mesec izmenja štiri milijone
sporočil, vključno z 80 odstotki vseh receptov. Elektronsko izmenjavo podatkov nadzoruje
MedCom, ki tudi upravlja identiteto bolnikov in varnost osebnih podatkov na podlagi
trinivojskega integriranega sistema, ki vključuje infrastrukturo javnih ključev in
evidentiranje vseh vstopov v sistem.
Ključni del in končni cilj strategije informatizacije danskega zdravstva je razvoj celovitega
ZIS in uvedba EZZ (Doupi et al., 2010), tako se načrti za prihodnost na področju eZdravja
osredotočajo predvsem na:






razširitev obstoječih aplikacij v shemi eZdravja, učinkovito integracijo lokalnih ZIS
in e-receptov s ciljem razvoja osebnega zdravstvenega profila bolnika, ki bi bil
shranjen na nacionalnem strežniku, elektronsko predpisovanje zdravil;
promocijo, nadgradnjo in izpopolnitev nacionalnega zdravstvenega portala
Sundhed.dk, ozaveščanje državljanov ter omogočanje polne funkcionalnosti
zdravstvenega portala in dostopnosti z digitalnim podpisom;
nadgradnjo MedCom-a, ki mora zagotoviti nadgradnjo zdravstvene podatkovne
mreže, informacijske infrastrukture ter sistemsko varstvo osebnih podatkov,
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učinkovito medsektorsko komunikacijo, ki obsega izmenjavo več kot 40 različnih
vrst standardiziranih dokumentov (e-recepti, laboratorijske napotnice in izvidi,
specialistične napotnice, odpustnice itd.);
učinkovito nadaljnjo implementacijo projekta elektronske zdravstvene izkaznice
(Common Medication Card – FMK) na celotnem območju države, večji nabor
zdravstvenih in administrativnih podatkov in promocija njenih funkcionalnosti tako
za bolnike kot tudi zaposlene v zdravstvu;
zagotovitev učinkovitega prenosa zdravstvenih in administrativnih podatkov
bolnika čez regionalne meje za potrebe kakovostne zdravstvene oskrbe v celotni
državi ter širjenje čezmejnih zdravstvenih mrež.

Pri razvoju čezmejnih storitev eZdravja je Danska že aktivna na pribaltskem območju, kjer
sodeluje v mednarodnem projektu telemedicinskega nadzora in oskrbe kroničnih bolnikov.
Danska je k projektu eZdravje pritegnila širok krog deležnikov, kar je poleg zagotovitve
finančnih in drugih virov ter naklonjenosti politike zagotovo eden izmed glavnih razlogov
njihovega uspeha. Tako je bila leta 2005 prilagojena tudi davčna zakonodaja, ki je
omogočila sklenitev posebnega sporazuma med vlado in lastniki regionalnih bolnišnic, ki
so zahtevali enakopraven dostop do EZZ in aplikacij e-receptov na območju celotne
države, prilagojen pa je bil tudi normativni okvir zdravstvenega varstva, saj so bile v
Zakonu o zdravstvenem varstvu iz leta 2008 upoštevane tudi specifične zahteve s
področja zaupnosti in varovanja osebnih podatkov, ki se nanašajo na uspešno
implementacijo in uporabo eZdravja. Med drugimi dejavniki, ki so vplivali na učinkovit
razvoj in intenzivno uporabo aplikacij eZdravja na Danskem, bi lahko izpostavili še
izgradnjo kakovostne informacijske infrastrukture oziroma zdravstvene podatkovne mreže,
ki je bila zgrajena na že obstoječih infrastrukturnih gradnikih e-uprave, ter vzpostavitev
nacionalnega zdravstvenega portala Sundhed.dk, ki zagotavlja enoten dostop do
zdravstvenih storitev tako za državljane kot tudi za zdravstveno osebje. Načrtovana
infrastruktura projekta eZdravje in glavna razmerja med komponentami eZdravja so
prikazana na Sliki 29 (Vlada Kraljevine Danske, 2012).
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Slika 29: Načrtovana infrastruktura eZdravja na Danskem
Državljani

Zdravstveni delavci

Portal sundhed.dk

Lokalni EZZ sistem
Zdravstveni zapisi na nacionalni ravni

Varnostni ukrepi: prijava, sledljivost, vsebinska funkcionalnost

Nacionalni seznam bolnikov
Seznam z metapodatki

Podatki o
zdravilih

Informacije
iz EZZ
sistemov v
bolnišnicah

Podatki o
cepljenju

Radiologija
& PACS
sistemi

Nacionalni
register
bolnikov

Podatki iz
laboratorija

Informacije
iz EZZ pri
splošnih
zdravnikih

Vir: prirejeno po Vladi Kraljevine Danske (2012)
Zdravstveni zapisi na nacionalni ravni in nacionalni seznam bolnikov bo zdravstvenim
delavcem in bolnikom omogočal celovitejši vpogled v obstoječe zdravstvene podatke.
Slednja funkcionalnost bo zdravstvenim delavcem in bolnikom ponujala številne koristi,
projekt eZdravje pa bo na ta način zagotavljal (Vlada Kraljevine Danske, 2012):





klinično orodje, ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov prek meja in
sektorjev v sistemu zdravstvenega varstva;
orodje za pridobivanje elektronskega dostopa do zdravstvenih podatkov o bolniku,
ki še niso shranjeni v lokalni EZZ sistem;
podporo pri odločanju v zvezi s pojasnitvijo bolezenskega stanja, zdravljenjem in
napotitvijo bolnika;
dostop državljanom do širšega nabora lastnih zdravstvenih podatkov, s ciljem
vzpostavitve temeljev za boljši dialog, boljše razumevanje lastnega zdravstvenega
stanja in izboljšanje možnosti za aktivno udeležbo v lastnem zdravljenju.

V spodnji tabeli (Tabela 8) je predstavljena primerjava procesov informatizacije in
razvitosti nekaterih ključnih dejavnikov nacionalnih projektov eZdravja. Primerjavo smo
izvedli na podlagi naslednjih dejavnikov, ki izkazujejo velik pomen za učinkovito
implementacijo strategij informatizacije in celovito ponazarjajo stopnjo dosedanjega
razvoja projektov eZdravja:



začetek projekta eZdravje,
politike/strategije,
81

vključeni deležniki,
EZZ,
interoperabilnostni okvir,
podatkovni standardi,
e-recepti,
KZZ,
PK,
telemedicina,
evalvacija uspešnosti eZdravja,
nacionalni zdravstveni portal,
zakonska regulativa.













Tabela 8: Primerjava dejavnikov znotraj informatizacije zdravstvenih sistemov
v treh obravnavanih državah
Dejavnik
Začetek projekta
eZdravje

Slovenija

Avstrija

Danska

2005

2004

1996

Politike/strategije

Nacionalna strategija
informatizacije zdravstvenega
sistema 2005–2010 (eZdravje
2010), 2005
Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 20082013, 2008
Nadgradnja zdravstvenega
sistema do leta 2020, 2011

The Austrian E-Government Act,
2004
The Austrian Health Reform,
2005
Health Telematics Law, 2005
ELGA. Elektronische
Gesundheitsakte (Electronic
Health Record), 2009
The Austrian Internet
Declaration, 2010

Strategy for the development of
Electronic Patient Records 1996
National Strategy for
Information Technology in
Hospitals, 1999
National Strategy for
Information Technology in the
Healthcare System, 2003-2007,
2003
National Strategy for
Digitalisation of the Danish
Healthcare Service, 2008
eHealth in Denmark, 2012

Vključeni deležniki
(pomembnejši)

Ministrstvo za zdravje
Inštitut za varovanje zdravja
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije
Lekarniška zbornica Slovenije

The Federal Ministry of Health
Austrian Health Institute
Federal Office for Safety in the
Healthcare System

The Ministry of the Interior and
Health
Pharmacy Association
The National Board of Health
MedCom

EZZ

V fazi razvoja

Delno funkcionalen

Funkcionalen

Interoperabilnostni
okvir

Delno funkcionalen

Delno funkcionalen

Funkcionalen

Podatkovni standardi

Delno opredeljeni

Opredeljeni

Opredeljeni

eRecepti

Delno funkcionalen

Funkcionalen

Funkcionalen

KZZ

Funkcionalen

Funkcionalen

Funkcionalen

PK

Funkcionalen

Funkcionalen

Funkcionalen

Telemedicina

Na ravni konceptualne zasnove

V fazi razvoja

Delno funkcionalen

Evalvacija uspešnosti
eZdravja

Se ne izvaja

Delno se izvaja

Delno se izvaja

Nacionalni zdravstveni
portal

Delno funkcionalen

Delno funkcionalen

Funkcionalen

Zakonska regulativa

V fazi prilagajanja

Delno prilagojena

V celoti prilagojena

Vir: lasten
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Primerjalna analiza potrjuje nesporni primat Danske na področju razvoja projektov
eZdravja v primerjavi s Slovenijo in Avstrijo. Danski projekt eZdravja prednjači pri oceni
vseh primerjalnih dejavnikov, najvidnejši razkorak pa je viden na področju politik in
strategij, povezanih z eZdravjem, saj je Danska pričela z razvojem projekta eZdravje
skoraj 10 let pred Slovenijo in Avstrijo. Tudi operativnost in celovitost politik in strategij, ki
se nanašajo na nacionalni projekt informatizacije, kakovostno presega podobne
dokumente na strani Slovenije in Avstrije. Danska je v procesu zasnove, razvoja in
implementacije projekta eZdravje očitno dosegla širši družbeni konsenz in uspela
vzpostaviti tesno medresorsko sodelovanje ter koordinirano in zavzeto delo vseh
deležnikov, kar je odločilnega pomena za učinkovito realizacijo tako obsežnih in dragih
projektov, kot je eZdravje. Glede primerjalnega vidika operativnosti aplikacij znotraj
eZdravja dosega Danska zavidljive rezultate v vseh kategorijah, razen na področju
evalvacije uspešnosti eZdravja, kjer se ta izvaja samo delno. Danska pri vseh izbranih
dejavnikih dosega primerjalno gledano uspešne rezultate tudi na ravni EU-27 in se v
številnih klasifikacijah razvitosti projektov eZdravja uvršča na prvo mesto (Evropska
komisija, 2007 in 2011).
3.3.3

PRIMERJAVA
STOPNJE
INFORMATIZIRANOSTI
SISTEMOV V IZBRANIH DRŽAVAH

ZDRAVSTVENIH

Čeprav sta za razliko od danskega tako slovenski kot tudi avstrijski projekt eZdravja še
globoko v fazi implementacije in še kar nekaj časa ne bosta zaživela v celoti, bodisi zaradi
tehničnih težav bodisi zaradi javnofinančnih omejitev, pa je na podlagi poročila Evropske
komisije s področja projektov eZdravja med državami članicami EU (Evropska komisija,
2007) že mogoče ovrednotiti dosedanji razvoj projektov eZdravja v Sloveniji in ostalih
članicah EU-27 ter določiti njihove prednosti in pomanjkljivosti. V poročilu Evropske
komisije je bilo izpostavljenih osem sestavljenih kazalnikov, ki kažejo uporabo aplikacij
eZdravja s strani splošnih zdravnikov na primarni ravni ter razvitost najpomembnejših
funkcionalnosti, ki naj bi jih zagotavljali polno operativni in razviti projekti eZdravja (Graf
7). Čeprav rezultati raziskave segajo v leto 2007, kar pomeni, da ne izražajo zadnjih
sprememb, pa novejša vseevropska raziskava s tega področja ne obstaja (Evropska
komisija, 2007). Sestavljeni kazalniki, na podlagi katerih je bila izvedena primerjava med
posameznimi državami članicami EU, zajemajo naslednje dejavnike:









hrambo administrativnih podatkov bolnika,
hrambo zdravstvenih podatkov bolnika,
uporabo računalnika pri posvetovanju,
uporabo sistemov za podporo odločanju,
prenos administrativnih podatkov bolnika,
prenos laboratorijskih podatkov,
prenos zdravstvenih podatkov bolnika k drugim zdravstvenim izvajalcem,
elektronsko predpisovanje zdravil.
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Primerjalna analiza, ki je bila izvedena na podlagi omenjenih kazalnikov, nedvoumno
dokazuje, da Danska zavzema prvo mesto na področju uporabe in razvitosti aplikacij
eZdravja s strani splošnih zdravnikov. Osebni računalniki in internetna povezava so na
voljo v vseh danskih zdravniških ordinacijah, pri čemer samo osem odstotkov ordinacij ne
razpolaga s širokopasovnimi internetnimi povezavami. V vseh treh glavnih kategorijah, ki
so bile zajete v raziskavo (elektronsko shranjevanje podatkov o bolnikih, uporaba
računalnikov pri posvetovanju in odločanju, elektronski prenos podatkov o bolnikih), in
podkategorijah znotraj le-teh je stopnja uporabe na Danskem med najvišjimi v EU-27. Kar
zadeva elektronski prenos podatkov o bolnikih in elektronsko predpisovanje zdravil je
Danska absolutni zmagovalec, sicer je področje e-receptov razen na Danskem v znatni
meri razvito le še na Švedskem in Nizozemskem – to so edine države v skupini EU-27, ki
se lahko pohvalijo z uspehi s tega področja. Glede na manjša razhajanja v uporabi in
razvitosti aplikacij eZdravja v Sloveniji in Avstriji bodo v nadaljevanju predstavljeni še
pomembnejši izsledki primerjave med omenjenima državama.
Graf 7: Uporaba in razvitost aplikacij eZdravja v izbranih državah in EU-27
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Vir: prirejeno po Evropski komisiji (2007)
Raziskava uporabe in razvitosti aplikacij eZdravja je pokazala, da 84 odstotkov splošnih
zdravnikov v Avstriji pri svojem delu uporablja računalnik, medtem ko ima internetno
povezavo 68 odstotkov ordinacij, od tega jih ima 37 odstotkov širokopasovno internetno
povezavo. Slovenija kaže nekoliko nenavaden vzorec na področju uporabe in razvitosti
aplikacij eZdravja. Razvitost določenih aplikacij v Sloveniji dosega dobre rezultate, še
posebej na področju elektronskega shranjevanja administrativnih podatkov. Računalnik pri
svojem delu uporablja kar 97 odstotkov splošnih zdravnikov, 82 odstotkov ordinacij ima
internetno povezavo, od tega ima 54 odstotkov širokopasovno internetno povezavo.
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Elektronsko shranjevanje podatkov je v Avstriji in Sloveniji dokaj dobro razvito. 86
odstotkov ordinacij v Sloveniji shranjuje administrativne podatke v elektronski obliki. Vsaj
eno vrsto podatkov v elektronski obliki shranjuje več kot 77 odstotkov splošnih zdravnikov
v Avstriji, medtem ko je delež teh v Sloveniji še nekoliko večji in dosega 83 odstotkov.
Najpogosteje se shranjujejo administrativni in zdravstveni podatki (zdravstveni status
državljanov, diagnoze, potek zdravljenja ipd.). Shranjevanje zdravstvenih podatkov je še
posebej v Sloveniji sorazmerno slabo razvito in neuveljavljeno. Ne glede na sorazmerno
visoko razpoložljivost računalnikov, saj je računalniško opremljenih kar 77 odstotkov
zdravstvenih posvetovalnic v Avstriji, le približno polovica zdravnikov dejansko uporablja
računalnik za posvetovanje z bolniki; v Sloveniji je posvetovanje z bolniki izrazito nerazvito
in dosega le 18 odstotkov. Sisteme za podporo odločanju v Avstriji uporabljajo v nekaj
manj kot 50 odstotkih zdravstvenih ordinacij, Slovenija pa tudi na tem področju dosega
slabše rezultate, saj sisteme za podporo odločanju uporablja samo 25 odstotkov splošnih
zdravnikov.
Elektronska izmenjava podatkov o bolnikih prek interneta ali drugih informacijskih omrežij
je tako v Avstriji kot Sloveniji še sorazmerno neuveljavljena. 37 odstotkov splošnih
zdravnikov v Avstriji prejema rezultate preiskav iz laboratorijev po elektronski poti,
medtem ko v Sloveniji ta delež dosega samo deset odstotkov. Na področju elektronske
izmenjave zdravstvenih podatkov z drugimi izvajalci zdravstvene oskrbe imata obe državi
sorazmerno slabe rezultate: Avstrija dosega samo 12 odstotkov, medtem ko je raziskava
razkrila, da je izmenjava zdravstvenih podatkov v Sloveniji še čisto v povojih. Izmenjava
administrativnih podatkov v Avstriji dosega sedem odstotkov, v Sloveniji pa skromne tri
odstotke; e-recepte uporabljata le dva odstotka ordinacij v Avstriji, v Sloveniji je tovrstno
predpisovanje zdravil še popolnoma neuveljavljeno. Stopnja izmenjave administrativnih
podatkov, povezanih z delovanjem zdravstvenih zavarovalnic oziroma dodatnimi plačili in
vračilom stroškov, dosega v Avstriji 19, v Sloveniji pa 14 odstotkov. V sklopu primerjave
med izbranimi državami je pomembno izpostaviti še dva dodatna kazalnika uporabe in
razvitosti aplikacij eZdravja, ki ju omogočajo polno operativni projekti eZdravja in se
nanašata na (Graf 8):
1. sistem za arhiviranje slik in komunikacijo (PACS),
2. nadzor bolnikov na domu.
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Graf 8: Uporaba in razvitost aplikacij PACS in nadzor bolnikov na domu
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Vir: prirejeno po Evropski komisiji (2007)
Slovenija tudi na področju teh kazalnikov ne dosega najboljših rezultatov, saj je PACS na
voljo samo v 33 odstotkih zdravstvenih organizacij, za razliko od Avstrije, v kateri je PACS
na voljo v 80 odstotkih zdravstvenih organizacij, in Danske, v kateri popolnoma vse
zdravstvene organizacije razpolagajo z omenjenim sistemom. Nadzor bolnikov na domu
kaže še slabše rezultate, saj je le-ta v Sloveniji in Avstriji še popolnoma nerazvit, medtem
ko na Danskem dosega solidnih 38 odstotkov.
Primerjalna analiza kaže pomembne pomanjkljivosti v dosedanjem razvoju in uporabi
aplikacij eZdravja v Sloveniji. Vsi kazalniki razen enega (hramba administrativnih podatkov
bolnika) dosegajo mnogo slabše rezultate od Avstrije in Danske, primerjava pa kaže, da
segajo tudi daleč pod povprečje EU-27. Skrb vzbujajoče je predvsem stanje na področjih:
uporaba računalnika pri posvetovanju, uporaba sistemov za podporo odločanju, prenos
administrativnih podatkov bolnika, prenos laboratorijskih podatkov, prenos zdravstvenih
podatkov bolnika k drugim zdravstvenim izvajalcem in elektronsko predpisovanje zdravil.
Večina omenjenih področij je popolnoma nerazvitih ali so v začetni razvojni fazi.
Upoštevajoč kompleksnost razvoja tovrstnih aplikacij in dolgotrajnost njihovega prenosa v
operativno uporabo ter aktualnih proračunskih omejitev je popolnoma jasno, da omenjene
funkcionalnosti eZdravja v Sloveniji še zelo dolgo časa ne bodo zaživele.
Simptomatična je tudi nezadostna uporaba že obstoječih aplikacij in IKT orodij s strani
splošnih zdravnikov, ki jo je razkrila raziskava Evropske komisije iz leta 2007. To na eni
strani nedvomno kaže na nezadostno ozaveščenost ter pomanjkanje usposobljenosti
zdravstvenih delavcev na področju uporabe IKT, na drugi pa na pomanjkanje impulzov in
spodbud s strani menedžmenta za intenzivnejšo izrabo potencialov, ki jih nedvomno
ponujajo sodobne IKT rešitve. To je gotovo širši sistemski problem in kaže na splošno
stanje na področju razvoja informacijske družbe v Sloveniji. Glede na obseg zdravstvenih
sistemov ter njihovih povezav in medsebojnih odvisnosti z drugimi družbenimi segmenti je
treba poudariti, da je eZdravje le del kompleksnega socialnega sistema, njegovo
86

pojmovanje in uporaba pa sta globoko zakoreninjena v družbenem načinu obnašanja ter
delovnih praksah organizacij in navadah ljudi.
V letu 2011 je bila s strani Evropske komisije izvedena tudi raziskava, imenovana
Primerjalna analiza uvajanja storitev eZdravja (Benchmarking deployment of eHealth
services III ali eHealth Benchmarking III). Slednja predstavlja vsebinsko nadaljevanje
predstavljene raziskave iz leta 2007, ki se je osredotočala na merjenje uporabe aplikacij
eZdravja s strani splošnih zdravnikov v državah EU in raziskave iz leta 2009, v kateri
Evropska komisija predstavlja razvoj evalvacijskega okvirja za bodoče primerjalne analize
projektov eZdravja. Raziskava Evropske komisije se je osredotočila na primerjalno analizo
uvajanja storitev eZdravja v bolnišnicah, in sicer v 27 državah članicah EU ter na
Hrvaškem, Islandiji in Norveškem (EU 27+3). Raziskava je želela razviti celovit pristop
oziroma raziskovalno metodo, ki bi se lahko izvajala ponavljajoče v naslednjih letih in bi
lahko ponujala političnim odločevalcem koristno podporo pri vrednotenju napredka
eZdravja v bolnišničnem okolju. Skladno s cilji primerjalne analize uvajanja storitev
eZdravja raziskava na široko zajema različne vidike in področja eZdravja ter za razvitost
eZdravja v evropskem bolnišničnem okolju priporoča v nadaljevanju predstavljenih 13
sestavljenih kazalnikov.
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Temeljni namen prve tovrstne raziskave, ki se osredotoča samo na bolnišnice, je
vrednotenje uspešnosti pri uvajanju storitev eZdravja v bolnišnično okolje v evropskih
državah. Raziskava ponuja jasno sliko trenutnega stanja na področju uvajanja storitev
eZdravja v evropskih bolnišnicah ter nakazuje smeri prihodnjega razvoja projektov
eZdravja in zdravstvene informatike nasploh. Slovenija tudi po tej raziskavi znatno zamuja
z uvedbo storitev eZdravja v bolnišnicah.
V nadaljevanju bo predstavljeno stanje na področju razvoja eZdravja v slovenskih
bolnišnicah. Na grafih pa bo prikazana razvitost projekta eZdravje v slovenskih bolnišnicah
v primerjavi s povprečjem EU 27+3 ter že omenjenima Avstrijo in Dansko. Graf 9
prikazuje razvitost eZdravja v slovenskih bolnišnicah v primerjavi s povprečjem EU 27+3.
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Graf 9: Razvitost eZdravja v slovenskih bolnišnicah v primerjavi s povprečjem
EU 27+3
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Vir: prirejeno po Evropski komisiji (2011)
Polarni graf kaže, da razvitost eZdravja v slovenskih bolnišnicah najbolj presega povprečje
EU 27+3 pri kazalniku jasna in strukturirana pravila o dostopu do kliničnih podatkov.
Slovenija tudi pri kazalniku enoten EZZ, ki ga uporabljajo vsi oddelki, rahlo presega
povprečje EU 27+3. Slednje ugotovitve je mogoče razumeti v povezavi z dolgoletno in
uspešno prakso Slovenije na področju elektronske KZZ, ki naj bi med drugim poenostavila
in izboljšala komunikacijo med pristojnim zdravstvenim zavodom, zdravnikom in ZZZS. Pri
kazalniku enotna brezžična infrastruktura Slovenija prav tako beleži relativno dobre
rezultate, saj dosega povprečje EU 27+3. Vse bolnišnice v Sloveniji, ki so sodelovale v
raziskavi, imajo širokopasovne internetne povezave, vendar le-te ne omogočajo vedno
visoke hitrosti prenosa podatkov (> 50 Mbps). Pri preostalih kazalnikih Slovenija ne
dosega povprečja EU 27+3, rezultati raziskave iz leta 2011 pa razkrivajo precejšen zastoj
na področju razvoja eReceptov, eNaročanja in Telenadzora.
V nadaljevanju sta prikazana grafa, kjer je ponazorjena primerjava razvitosti eZdravja v
danskih (Graf 10) in avstrijskih bolnišnicah (Graf 11) v primerjavi s povprečjem EU 27+3.
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Graf 10: Razvitost eZdravja v danskih bolnišnicah v primerjavi s povprečjem EU
27+3
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Vir: prirejeno po Evropski komisiji (2011)
Razvitost eZdravja v danskih bolnišnicah presega povprečje EU 27+3 pri vseh 13
kazalnikih, pri sedmih pa dosega maksimalne vrednosti (Graf 10). Najbolj vidni razkoraki
med razvitostjo eZdravja v danskih bolnišnicah in povprečjem EU 27+3 so pri kazalnikih
enotna brezžična infrastruktura, eRecepti in eNaročanje. Najnižja raven uvedbe storitev
eZdravja v danskih bolnišnicah je bila zabeležena na področju telenadzora, kar je zaradi
številnih tehnoloških, varnostnih in organizacijskih vprašanj, povezanih z nadzorom in
prenosom zdravstvenih podatkov ter posledičnim odčitavanjem in ukrepanjem s strani
zdravstvenih delavcev, popolnoma razumljivo. Zaradi podobnih težav je področje
telenadzora relativno nerazvito tako na ravni EU 27+3 kot tudi v Sloveniji in Avstriji.
Tudi Avstrija primerjalno gledano dosega relativno dobre rezultate na področju uvajanja
storitev eZdravja v bolnišnicah, saj krepko presega povprečje EU 27+3 pri kar desetih
kazalnikih (Graf 11). Razvitost eZdravja v avstrijskih bolnišnicah v primerjavi s povprečjem
EU 27+3 zaostaja na področju eReceptov, eNaročanja in telenadzora, pri čemer je treba
omeniti, da je bil v zadnjih letih po izvedbi raziskave Evropske komisije iz leta 2011 tudi
na teh področjih dosežen znaten napredek. Najbolj viden napredek pri uvajanju storitev
eZdravja v bolnišnicah je Avstrija dosegla pri štirih kazalnikih, in sicer: zunanji
povezanosti, uporabi sistemov PACS, jasnih in strukturiranih pravilih o dostopu do kliničnih
podatkov ter strategiji za obnovo arhivskih podatkov v primeru nesreče – manj kot 24 ur.
Slednje ugotovitve potrjujejo hiter napredek Avstrije na področju zagotavljanja varnosti,
infrastrukture in standardov ter upravičujejo sloves Avstrije kot ene izmed najvišje
uvrščenih držav na področju uvajanja storitev eZdravja v bolnišnično okolje.
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Graf 11: Razvitost eZdravja v avstrijskih bolnišnicah v primerjavi s povprečjem
EU 27+3
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Vir: prirejeno po Evropski komisiji (2011)
Podobno kot v raziskavi Evropske komisije iz leta 2007 o razvitosti in uporabi aplikacij
eZdravja s strani splošnih zdravnikov Slovenija tudi v novejši raziskavi Evropske komisije
iz leta 2011, imenovani Primerjalna analiza uvajanja storitev eZdravja v bolnišnicah,
znatno zaostaja za Avstrijo in še posebej za Dansko (Graf 12). Slovenija močno zaostaja
za Dansko na vseh področjih razvitosti eZdravja v bolnišnicah, razen pri kazalniku jasna in
strukturirana pravila o dostopu do kliničnih podatkov, kjer državi dosegata primerljive
rezultate. V primerjavi z razvitostjo eZdravja v avstrijskih bolnišnicah Slovenija prav tako
dosega slabe rezultate, z dvema izjemama, in sicer Slovenija pri kazalniku jasna in
strukturirana pravila o dostopu do kliničnih podatkov za malenkost presega Avstrijo, pri
kazalniku telenadzor pa obe državi dosegata primerljivo slabe rezultate in beležita velik
zaostanek tako za Dansko kot tudi za povprečjem EU 27+3. Raziskava na področju
uvajanja storitev eZdravja v slovenskih bolnišnicah, izvedena s strani Evropske komisije v
letu 2011, potrjuje večletni razvojni zastoj in razkriva težave, s katerimi se sooča slovenski
zdravstveni sistem ter posledično tudi projekt eZdravje v zadnjih letih.
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Graf 12: Primerjava razvitosti eZdravja v slovenskih, avstrijskih in danskih
bolnišnicah
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Vir: prirejeno po Evropski komisiji (2011)
V nadaljevanju bodo predstavljene trenutne aktivnosti in novosti na področju projekta
eZdravje.

3.4 PREDSTAVITEV AKTUALNIH DOGODKOV NA PROJEKTU eZDRAVJE
Zgoraj opisane raziskave Evropske komisije (2007, 2009 in 2011) pa tudi druge študije so
v zadnjih letih beležile velik zaostanek Slovenije na področju razvoja in uporabe storitev
eZdravja. Celoten zdravstveni sistem in s tem tudi projekt eZdravje je bil v zadnjem
obdobju zaznamovan s politično nestabilnostjo, pogostimi kadrovskimi menjavami in
nekonsistentno politiko, ki je bila brez ustreznih strateških dokumentov in smernic v veliki
meri prepuščena stihijskemu razvoju in arbitrarnim odločitvam. Slovenija trenutno nima
veljavnih ne strateških ne kakršnikoli drugih dokumentov, ki bi ponujali usmeritve na
področju razvoja in implementacije storitev eZdravja. Krovni dokument eZdravje 2010
(Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010), objavljen s
strani MZ leta 2005 (študija izvedljivosti projekta eZdravje – predinvesticijska zasnova in
investicijski program s študijo izvedbe je bil objavljen leta 2009), je potekel že leta 2010
in je danes tako tehnološko kot vsebinsko zastarel. Tudi Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2008–2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih
storitev« (NPZV 08-13) (MZ, 2008), ki v ožjem delu naslavlja informatizacijo
zdravstvenega sistema in projekt eZdravje, je potekla konec leta 2013. Poleg časovne
zastarelosti obstoječi strateški dokumenti na področju ne namenjajo zadostne pozornosti
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nekaterim vidikom informatizacije, ki so ključnega pomena za operativno funkcioniranje
ZIS oziroma izkoriščanje vseh potencialov za dosego dolgoročnih ciljev projekta eZdravje.
Tako so dejanski ukrepi na področju zagotavljanja sistematičnega in avtomatiziranega
zbiranja podatkov in informacij izjemno skopo in medlo opredeljeni. V besedilu strategije
se poudarja pomen avtomatizacije pridobivanja podatkov, hkrati pa sam proces zbiranja
podatkov ni natančno določen in je zgolj površno opredeljen (na katerih točkah
zdravstvene oskrbe, pri katerih poslovnih dogodkih, odgovornost za zbiranje, načini
zbiranja ipd.). Strategija informatizacije izpostavlja na eni strani tudi pomembnost
podatkov in informacij pri povezovanju posameznih izvajalcev in različnih ravni
zdravstvene dejavnosti ter povečevanju učinkovitosti zdravstvenega sistema, na drugi
strani pa navaja, da bi dostop do primerljivih, kakovostnih in izčrpnih podatkov v
zdravstvenem sistemu (kliničnih in administrativnih) prispeval k upravljanju javnega
zdravja (MZ, 2005). Besedilo strategije je tudi na tej točki nedovršeno, saj v nadaljevanju
nikjer natančneje ne opredeljuje ustreznih kliničnih in administrativnih podatkov, ki so
potrebni za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema ter lahko prispevajo k
povečevanju učinkovitosti in boljšemu upravljanju sistema zdravstvenega varstva.
Siceršnje težave, s katerimi se sooča projekt eZdravje, razkriva tudi poročilo Računskega
sodišča (2013), ki kaže na različne nepravilnosti in pomanjkljivosti v obdobju 2004–2013,
ki se nanašajo na področje doseganja vsebinskih ciljev projekta, projektnega vodenja,
uresničevanja terminskega načrta, organizacije projekta ter upravljanja s finančnimi
sredstvi. V luči odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, kolikor je to mogoče,
je Računsko sodišče izdalo več priporočil ter zahtevalo od MZ izvedbo določenih ukrepov.
Zaradi pomanjkanja aktualnih strateških dokumentov in izvedbenih načrtov, ki bi
sistematično opredeljevali dolgoročne cilje in razvojne aktivnosti na projektu, je težko
povzeti oziroma celovito vrednotiti trenuten razvoj dogodkov na področju eZdravja. Spričo
tega bodo za opis tekočih razvojnih aktivnosti uporabljene predstavitve MZ (2013), ki
podajajo le grob opis trenutnega razvoja dogodkov, ciljev in vsebinskih značilnosti
načrtovanih aplikativnih rešitev.
Kljub opisanim težavam, predvsem na področju političnih in strateških dokumentov, ter
nastalim zamudam v zadnjih letih zaradi težav na področju projektnega vodenja pa je v
zadnjem letu in pol približno prišlo do vidnega napredka pri razvoju in implementaciji tako
nekaterih temeljnih infrastrukturnih projektov kot tudi določenih konkretnih aplikacij
eZdravja. Viden napredek s strani MZ, ZZZS in IVZ je bil storjen tudi na področju
poenotenja in uskladitve različnih šifrantov in registrov na nacionalni ravni (Šifrant vrst
zdravstvene dejavnosti – VZD), kar je bil predpogoj za razvoj določenih infrastrukturnih
projektov in aplikativnih rešitev.
V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri nacionalni infrastrukturni projekti kot tudi
konkretne aplikacije eZdravja, ki so bodisi že pričele z operativnim delovanjem v letu
2013, bodisi so še v zaključni razvojni fazi in se pričetek njihovega operativnega delovanja
pričakuje v tekočem letu, in sicer (MZ, 2013):


interoperabilna hrbtenica,
92








3.4.1

informacijska rešitev za varno elektronsko predpisovanje in elektronsko izdajo
zdravil,
varno zdravstveno omrežje zNET,
informacijski portal za teleradiologijo,
elektronski register cepljenih oseb,
informacijska podpora za triažni postopek,
informacijska podpora procesu elektronske napotitve in naročanja bolnikov na
zdravstvene storitve.
INTEROPERABILNA HRBTENICA

MZ je v omenjenem obdobju v okviru projekta eZdravje uspelo vzpostaviti nacionalno
informacijsko infrastrukturo, ki naj bi zagotovila (MZ, 2013):






hiter in enostaven dostop do bolnikovih kliničnih podatkov in dokumentov;
zmanjšanje administrativnih ovir in hitrejšo obravnavo, kar bo bolniku omogočalo
hitrejši sprejem in manj čakanja;
učinkovit sistem za podporo odločanju s pregledom in dostopom do kliničnih
podatkov o bolniku, ki se dopolnjujejo in posodabljajo;
učinkovito izrabo razpoložljivih virov z učinkovitejšim dostopom do pravih in
strukturiranih podatkov;
sledenje mobilnosti posameznikov z izmenjavo zdravstvenih podatkov med izvajalci
zdravstvene dejavnosti s pomočjo arhitekture, ki temelji na sodobnih zdravstvenoinformacijskih standardih in pristopih: openEHR, IHE, HL7/CDA.

Interoperabilna hrbtenica (IH) kot eden izmed temeljnih nacionalnih infrastrukturnih
projektov in kot osnova za vse nadaljnje podprojekte eZdravja (tudi za povzetek podatkov
o bolniku – Patient summary, oziroma kasnejši potencialni razvoj EZZ) je zgrajena z
namenom omogočanja elektronskega poslovanja in učinkovitega obvladovanja zajetih
zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov in informacij. IH bo zagotavljala
podatke, ki so osnova za celostno in kontinuirano obravnavo bolnika, ko ta potuje skozi
zdravstveni sistem. Glavni izziv, s katerim se srečuje IH, je zagotavljanje nemotene
komunikacije in varne ter sledljive izmenjave podatkov ter elektronske dokumentacije
med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Končna rešitev je bila prevzeta 21. februarja 2013
(MZ, 2013).
IH bo omogočila premagovanje težav s semantično, tehnično in organizacijsko
interoperabilnostjo ter zagotovila možnosti za izmenjevanje podatkov, informacij ter znanj
med IS in poslovnimi procesi. Obseg uporabe IH je relativno širok, saj omogoča izmenjavo
odpustnih pisem, ambulantnih izvidov, izjav volje bolnikov, posredno tudi laboratorijskih
izvidov (preko odpustnih pisem in ambulantnih izvidov). Uporabljajo jo lahko javni izvajalci
zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki so vključeni v varno
zNET omrežje. Z razvojem novih storitev in rešitev eZdravja bo IH omogočala tudi
izmenjavo in prenos novih vrst dokumentov in vključevanje tudi drugih deležnikov
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zdravstvenega varstva (Slika 30). Temeljne vsebinske in uporabniške značilnosti IH so
povzete spodaj.











Ne uvaja vsebinskih sprememb in novosti pri obdelavi zdravstvenih podatkov
posameznika.
Vzpostavitev temelji na 54. členu ZZDej, ki določa, da so zdravstveni zavodi in
zasebni zdravstveni delavci dolžni voditi zdravstveno dokumentacijo in druge
evidence v skladu s posebnim zakonom in da se zdravstveni zavodi in zasebni
zdravstveni delavci vključujejo v enoten in usklajen informacijski sistem.
Zasnovana je na federativnem modelu, kjer so zdravstveni podatki in
dokumentacija shranjeni na mestu nastanka (pri izvajalcih zdravstvene
dejavnosti), medtem ko ima rešitev pregled nad lokacijo in ključnimi lastnostmi
posameznih podatkov in dokumentov.
Sam dostop do zdravstvenih podatkov in dokumentacije pri izvajalcih zdravstvene
dejavnosti je omogočen izključno preko njihovih obstoječih informacijskih sistemov
(informacijski sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti), ki so v uporabi že sedaj.
Posredovanje in dostop do zdravstvenih podatkov ter dokumentacije je
omogočeno zdravnikom pri registriranih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so
vključeni v IH.
Vsakršno poizvedbo lahko zdravnik izvede izključno zaradi (načrtovanega)
zdravljenja določenega bolnika.
Slika 30: Krovna arhitektura IH

Vir: MZ (2013)
Procesi izmenjave in prenosa dokumentov so zaradi zaupne narave podatkov izpostavljeni
različnim tveganjem, zato zasnova IH posveča posebno pozornost varovanju osebnih
podatkov. S ciljem zagotavljanja splošne informacijske varnosti v procesu uporabe IH pa
so bili sprejeti naslednji varnostni ukrepi:
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3.4.2

dostop do uporabe storitev IH je na voljo certificiranim končnim točkam na lokaciji
izvajalca zdravstvene dejavnosti v okviru omrežja zNET;
postopek certificiranja končnih točk preverja usklajenost izvajalcev zdravstvene
dejavnosti z ZVOP (Ur.l. RS, št. 86/2004) in omrežno varnostno politiko eZdravja;
dostop do storitve IH je končnim uporabnikom (zdravnikom) omogočen preko
njihovih obstoječih IS (vpisani v register aplikacij programskih hiš) z uporabo
registriranega digitalnega potrdila ter ključa programskega vmesnika (APIKey);
avtentikacija in avtorizacija končnih uporabnikov (zdravnikov) sta tako v domeni IS
izvajalcev zdravstvene oskrbe preko PK – uporaba (dostop, iskanje, posredovanje,
vpogled itd.) IH ni mogoča brez prijave v (lokalni) IS izvajalca zdravstvene
dejavnosti;
aktivno se zagotavlja fizična in elektronska varnost strojne opreme, sistemske in
aplikativne programske opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami v skladu z
načeli informacijske varnosti.
INFORMACIJSKA REŠITEV ZA VARNO ELEKTRONSKO PREDPISOVANJE
IN ELEKTRONSKO IZDAJO ZDRAVIL

Konec leta 2013 je bila uvedena nacionalna informacijska rešitev za varno elektronsko
predpisovanje in elektronsko izdajo zdravil (eRecept). Temelji na uporabi elektronskih
receptnih obrazcev. eRecepti nastanejo v lokalnih IS pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti
in se hranijo v centralni evidenci elektronskih receptov (EER) (Slika 31). EER je vir
informacij za lekarne, kjer bodo na podlagi predpisanih receptov bolnikom zdravila tudi
izdana.
Slika 31: Shema eRecept

Vir: prirejeno po MZ (2013)
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Splošni in operativni cilji podprojekta eRecept so boljši pregled nad bolnikovimi zdravili
(zdravila na recept v vseh statusih: predpisan, izdan, v izdajanju), varen in zanesljiv
prenos informacij med zdravnikom in lekarno, pomoč zdravniku in farmacevtu pri
odločanju (interakcije, opozorila za rizične skupine ipd.) ter enostaven prehod iz
pilotskega projekta v produkcijo. eRecept bi naj po uspešni implementaciji zagotavljal
(MZ, 2013):








povečanje varnosti bolnikov z zmanjšanjem števila napak pri uporabi zdravil,
poenostavitev postopkov, ko se recept izda v odsotnosti bolnika,
podporo pri predpisovanju zdravil z generičnim imenom in izdaji zdravil z liste
medsebojno zamenljivih zdravil,
pregled interakcij med zdravili pri predpisovanju in izdaji zdravil,
učinkovitejše predpisovanje in uporabo zdravil z upoštevanjem podatkov o
predhodno predpisanih in izdanih zdravilih,
zmanjšanje administrativnih stroškov,
potrebne podatke za različne raziskave in analize.

Pričakovani dolgoročni učinki podprojekta eRecepti, kot so preglednejše in varnejše
predpisovanje zdravil, zmanjšanje možnosti napačnega predpisovanja, zmanjšanje
administrativnih stroškov in možnosti zlorab ter učinkovito predpisovanje zdravil pri
kronični terapiji, naj bi na eni strani omogočili kakovostnejšo zdravstveno oskrbo bolnikov,
na drugi pa izboljšali upravljanje in učinkovitost zdravstvenega sistema. Potreba po
izdelavi sodobne informacijske rešitve za varno elektronsko predpisovanje in izdajo zdravil
temelji na štirih izhodiščih, in sicer: varnosti, učinkovitosti in preglednosti, strokovnosti
pred birokracijo ter novih načinih predpisovanja (MZ, 2013).
Razvoj informacijske rešitve se je pričel v začetku leta 2013, nacionalna uvedba rešitve pa
se je zgodila 31. decembra 2013. Zasnova eRecepta se je v celotni fazi razvoja in
kasnejše implementacije soočala z različnimi izzivi, ki so segali na različna področja, od
vsebinskih izzivov, povezanih s predpisovanjem različnih vrst zdravil iz centralne baze
zdravil (CBZ), do infrastrukturnih, varnostnih (ePodpis kot ključna komponenta –
profesionalna kartica (PK) s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)) in organizacijskih
izzivov (koordinacija različnih deležnikov - naročnik, zbornice, pilotni izvajalci idr.).
Izhajajoč iz glavnih funkcionalnosti informacijske rešitve, ki naj bi zagotavljala elektronsko
predpisovanje zelenih in belih receptov, vpogled v eRecepte bolnika, preverjanje
potencialnih interakcij in konzultacije farmacevt-zdravnik, eRecept predvideva strukturiran
proces predpisovanja zdravil, ki je sestavljen iz šestih korakov (Slika 32) (MZ, 2013):







pregled bolnikovih zdravil pred predpisom,
izbira zdravila (stalna terapija, CBZ),
preverjanje ustreznosti izbire (interakcije in opozorila),
vnos podatkov predpisa in preverjanje ustreznosti (kontrole EER),
podpisovanje paketa in pošiljanje,
tiskanje obrazcev.
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Slika 32: Proces predpisovanja zdravil
Pregled bolnikovih zdravil pred predpisovanjem

Seznam
relevantnih
bolnikovih
zdravil

Modul za prevzem potrebnih šifrantov

Bolnikova
zdravila

Stalna terapija

Bolnikova
zdravila na KZZ
(izdana zdravila
– zeleni recept)

Pogosta zdravila

Bolniku izdana
zdravila v EER
(predpisana in
izdana zamenjava)

Predpisani
neizdani recepti
v EER

Dnevni prevzem
dopolnjene
CBZ2 (s ceniki,
zamenljivimi
zdravili, …)

Prevzem šifranta
magistralnih
pripravkov

Pregled
obstoječe
terapije bolnika

Izbor zdravila iz
CBZ2

Razveljavitev
recepta z
obveščanjem
bolnika

Ponovni predpis
s seznama
akutne terapije

Izbor generične
učinkovine

Npr. seznami in
šifranti za kontrole

Razveljavitev recepta

Izbira zdravila za predpis

Izbor s seznama
zdravil kronične
terapije

Prevzem drugih
šifrantov in
seznamov

Izbor
magistralnega
pripravka

Delno
uporabljeni
recepti

Sprememba
izbire zdravila

Preverjanje ustreznosti izbire zdravila

Preverjanje
ustreznosti
zdravila

Integracija z
bazo interakcij

Legenda
Belo – funkcionalnost client aplikacije
Rjavo – komunikacija z EER
Roza – opcijsko, če (oziroma ko) bodo pogoji za izvedbo
Modro – komunikacija z drugimi sistemi (On-line, CBZ2)

Medsebojna
zamenjava
zdravila
(prikaz cen)

Prikaz opozoril
za omejitev
predpisovanja

Vir: prirejeno po MZ (2013)
Centralni del informacijske rešitve je zasnovan na moderni večnivojski servisno orientirani
arhitekturi. Arhitektura eRecepta vsebuje naslednje komponente (Slika 33):







lokalne informacijske sisteme izvajalcev zdravstvene dejavnosti in lekarn,
integracijsko komponento (IK) za komunikacijo s centralnim delom rešitve,
povezavo z bazo interakcij med zdravili ter njihovo interpretacijo,
centralni oziroma strežniški del rešitve eRecept (EER),
administratorski portal – varnostna shema (VS),
portal za uporabnike/bolnike oziroma državljane.
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Slika 33: Konceptualni model eRecepta

Baza interakcij
zdravil

RMI

eRecepti

SOAP

Podatkovni servisi

Administratorji

HTTP/S

Administratorski
portal
Uporabniški
portal

HTTP/S

Relacijska podatkovna
zbirka
(Oracle)

Internet / zNet

DigSig

Lekarne

Avtentikacijski
modul

Servisno vodilo

SOAP

Distribuirana podatkovna
zbirka
(Cassandra)

JMS (IHE profili)

IHM

Integracijska
komponenta

Izvajalci zdravstvene
dejavnosti

Uporabniki

Interoperabilna hrbtenica

Vir: prirejeno po MZ (2013)
Uvedba informacijske rešitve eRecept zahteva izpolnitev nekaterih tehničnih predpogojev,
in sicer dostop do zNET-a, ustrezno verzijo programske opreme za delo z eReceptom, KDP
za vse podpisnike eReceptov (zdravnike/farmacevte) ter registracijo oziroma avtentikacijo
uporabnika v VS aplikacije.
3.4.3

VARNO ZDRAVSTVENO OMREŽJE zNET

V sklopu podprojekta varnega zdravstvenega omrežja je bilo v letu 2013 vzpostavljeno
omrežje zNET. Varno zdravstveno omrežje zNET je komunikacijska infrastruktura tako za
centralizirane IKT storitve nacionalnega pomena kakor tudi za storitve IKT, ki jih bodo
zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu prek certificiranih točk (Slika 34). Poglavitni cilj
omrežja zNET je vključitev vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti v varno komunikacijsko
omrežje in zagotovitev varnih in zanesljivih povezav med vstopno točko, drugimi
certificiranimi točkami in ključnimi akterji v zdravstvu. Omrežje zNET ne vključuje lokalnih
omrežij posameznih končnih točk ter sistemov (strežnikov in drugih naprav), ki so
povezani na ta lokalna omrežja. Meja upravljanja omrežja zNET je vmesnik vstopne
opreme omrežja zNET proti lokalnemu omrežju.
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Slika 34: zNET omrežje

Vir: MZ (2013)
Testno omrežje zNET, ki je bilo vzpostavljeno na omrežni infrastrukturi državnih organov,
je pričelo z operativnim delovanjem marca 2012, leto kasneje, in sicer marca 2013, pa je
bilo vzpostavljeno tudi samostojno omrežje zNET. Do decembra 2013 so se v zNET
vključili vsi večji izvajalci zdravstvenih storitev (vse bolnišnice, ZD Ljubljana, ZD Maribor,
ZZZS, IVZ, Zavod za transfuzijsko medicino – preko 100 izvajalcev zdravstvenih
dejavnosti). zNET se s ciljem večjega izkoristka uporablja tudi za izmenjavo podatkov v
okviru nekaterih preventivnih zdravstvenih programov, ki niso neposredno del eZdravja
(izmenjava podatkov in slikovnih datotek).
Razvoj podprojekta zNET predstavlja varno zdravstveno omrežje oziroma komunikacijsko
infrastrukturo ter zagotavlja izvedbo IKT storitev med akterji znotraj zdravstvenega
sistema prek varnih in zanesljivih povezav med vstopno točko in drugimi certificiranimi
točkami.
3.4.4

INFORMACIJSKI PORTAL ZA TELERADIOLOGIJO

V letu 2013 je bil vzpostavljen tudi specializiran IS, imenovan Teleradiološke povezave
slovenskih bolnišnic oziroma Nacionalni informacijski portal za teleradiologijo (Slika 35).
Nacionalni informacijski portal za teleradiologijo bo zagotavljal varno izmenjavo
radioloških informacij med bolnišnicami, ki imajo lastne sisteme PACS, in bolnišnicami ter
drugimi zdravstvenimi ustanovami, ki teh sistemov nimajo (MZ, 2013). Rešitev je
namenjena vsem izvajalcem radioloških storitev v Sloveniji.
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Slika 35: Osnovni elementi informacijskega portala za teleradiologijo

Vir: prirejeno po MZ (2013)
Do uveljavitve Nacionalnega informacijskega portala za teleradiologijo so obstoječi IS pri
večini izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji omogočali zgolj lokalno upravljanje,
branje ter shranjevanje rezultatov radioloških preiskav za posamezne bolnike. Skladno s
tem se je slovenski zdravstveni sistem v svojih prizadevanjih po večji učinkovitosti na
področju radiološke diagnostike in s tem povezanih zdravstvenih storitev, soočal z
različnimi težavami (MZ, 2013):





število kvalificiranega osebja (zdravnik specialist, zdravnik radiolog, radioterapevt
ali specialist nuklearne medicine) ne zadošča trenutnim in bodočim potrebam;
številne bolnišnice in zdravstveni zavodi se odločajo za uvedbo lastnih PACS
sistemov, kar posledično pomeni, da imamo v slovenskem zdravstvu zelo
heterogeno okolje PACS sistemov, kar zahteva ustrezen pristop pri vzpostavitvi
njihove integracije in interoperabilnosti;
številni zdravstveni zavodi razpolagajo oziroma bodo v prihodnje razpolagali z
modalitetami, ki bodo zagotavljale ustrezne radiološke informacije v digitalni obliki,
pri čemer pa ne bodo razpolagali z lastnimi PACS sistemi.

Zaradi navedenih težav se je pojavila potreba po vzpostavitvi celovitega in kakovostnega
teleradiološkega IS, ki bi lahko v precejšnji meri prispeval k optimizaciji izvajanja
radioloških preiskav, interpretacij ter posvetov. Nacionalni informacijski portal za
teleradiologijo omogoča preseganje omenjenih težav, s katerimi so se do sedaj srečevali
izvajalci radioloških storitev, in sicer pomaga odpraviti ozka grla v procesu
diagnosticiranja, premagati fizične razdalje med bolniki in zdravniki radiologi na različnih
lokacijah, ter omogoča boljše in učinkovitejše sodelovanje med izvajalci radioloških
storitev, ki je bilo do sedaj pogosto zelo težavno. Temeljni cilji informacijskega portala za
teleradiologijo so predstavljeni na Sliki 36.
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Temeljni cilji nacionalnega informacijskega
portala za teleradiologijo

Slika 36: Cilji nacionalnega informacijskega portala za teleradiologijo

Opredeliti ureditveni okvir, ki bo jasno določal vsebino in
pravila izmenjave digitaliziranih radioloških informacij

Zagotavljanje posvetovalne in interpretacijske storitve v
primernem času

Pospeševanje radioloških interpretacij v nujnih primerih
(primerih na klic)

Izboljšanje možnosti edukacije specializantom radiologije

Omogočanje radiološke konzultacije v zdravstvenih ustanovah
brez lokalne radiološke podpore

Vir: prirejeno po MZ (2013)
Nacionalni informacijski portal za teleradiologijo je dostopen v okviru varnega omrežja
zNET.
3.4.5

ELEKTRONSKI REGISTER CEPLJENIH OSEB

Sredi leta 2013 je bil v uporabo vpeljan elektronski register cepljenih oseb (eRCO). Glavni
cilj eRCO je zagotoviti pravočasne in kakovostne podatke o opravljenih cepljenjih, na
osnovi katerih se izračunavajo nekateri bistveni indikatorji, kot sta popolnost in
pravočasnost cepljenja proti posamezni nalezljivi bolezni ter iz njiju izhajajoči kazalec
precepljenosti. Ti podatki so odločilnega pomena za oceno splošnega stanja in pravočasno
zagotavljanje strokovnih ukrepov (MZ, 2013). eRCO izhaja iz potreb po zbiranju podatkov
o opravljenem cepljenju in ugotavljanju deleža cepljenih (precepljenosti) posameznih
ciljnih skupin prebivalstva s ciljem načrtovanja in izvajanja cepljenja ter ocenjevanja
učinkovitosti cepljenja pri preprečevanju pojavljanja in širjenja nalezljivih bolezni ter
pravočasnega zbiranja in ustreznega strukturiranja podatkov, ki zagotavljajo dobro
osnovo za sprejemanje ukrepov v primeru pojava epidemij. Uvedba eRCO je odgovor na
potrebe IVZ po vzpostavitvi centralne zbirke podatkov za evidenco dogodkov, povezanih s
cepljenjem, ki bodo zagotavljali relevantne podatke o opravljenih cepljenjih, opustitvah
cepljenj in pojavu neželenih dogodkov po cepljenju. Skladno s potrebami po zbiranju
podatkov o cepljenju in s tem povezanih zadev so načrtovani uporabniki eRCO predvsem
zdravniki cepitelji in strokovnjaki iz ZZV in IVZ, primarni cilji podprojekta eRCO pa so (MZ,
2013):




zagotovitev ažurnega seznama obveznikov za cepljenje,
zagotovitev in vzdrževanje optimalnega nabora in kakovosti podatkov o cepljenjih,
zagotovitev in vzdrževanje odzivnosti sistema,
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zagotovitev podatkov o vseh cepljenjih (poleg obveznih tudi prostovoljnih),
povezovanje podatkov o cepljenjih s podatki o neželenih učinkih in opustitvah
cepljenj,
zagotovitev podatkov, potrebnih za sprejemanje ukrepov in poročanja v povezavi s
cepljenjem,
racionalizacija in boljša raba vključenih virov ter nižanje stroškov upravljanja
sistema,
vzdrževanje ter nenehno izboljševanje kakovosti storitev,
integracija informacijskega sistema v širše informacijsko okolje,
prilagoditev rešitve novim tehnološkim in vsebinskim standardom.

eRCO je nastal na podlagi obsežne nacionalne zakonodaje na področju cepljenja,
neposredno zakonsko osnovo za uvedbo eRCO pa predstavlja Zakon o zbirkah podatkov s
področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Ur. list RS, št. 65/2000), ki opredeljuje, da je
IVZ skrbnik in upravljavec baze podatkov »Register obveznikov za cepljenje« in »Register
stranskih pojavov po cepljenju«. Registra sta namenjena spremljanju izvajanja cepljenja v
državi, ocenjevanju precepljenosti in zagotavljanju podatkov o cepljenju ter podatkov o
neželenih učinkih po cepljenju. Zbirki sodita na področje preventivno-zdravstvene
statistike in vključujeta podatke iz dejavnosti preprečevanja nalezljivih bolezni – cepljenja.
Funkcionalnosti, ki jih zagotavlja spletna rešitev eRCO (Slika 37), izhajajo iz strokovnih
izhodišč, ki so opredeljena spodaj, nanašajo pa se predvsem na spremljanje
precepljenosti, poročanje nacionalnim in mednarodnim institucijam ter sprejemanje
pravočasnih ukrepov na področju:






ugotavljanje deleža cepljenih ciljnih skupin prebivalcev na posameznem območju v
določenem časovnem obdobju,
načrtovanje programa cepljenja (uvedba novih cepljenj ipd.),
ocenjevanje učinkovitosti cepljenja ter spremljanje varnosti cepljenja in cepiv,
zagotavljanje kvalitetnih podatkov o precepljenosti za domače in tuje institucije,
hitro ukrepanje (pravočasno sporočanje, zgodnje zaznavanje, obravnavanje ipd.).
Slika 37: Funkcionalnosti eRCO
Spletna rešitev
eRCO

Vnos
podatkov o
cepljenjih

Vnos
podatkov o
opustitvah
cepljenja

Vnos
podatkov o
neželenih
učinkih

Poročila in
statistike

Vir: prirejeno po MZ (2013)
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Prijava s
KDP

Urejanje
uporabnikov,
pravic in
vlog

Uporaba vseh funkcionalnosti eRCO se lahko izvaja na osnovi različnih ravni integracije z
lokalnimi IS, in sicer: brez integracije z lokalnim IS, z delno integracijo z lokalnim IS in s
popolno integracijo z lokalnim IS. Arhitekturna zasnova same informacijske rešitve
omogoča enoten način shranjevanja dokumentov ne glede na stopnjo integracije eRCO in
lokalnih IS ter možnost uporabe obstoječe infrastrukture za komunikacijo z IH (Slika 38).
Slika 38: Arhitekturna zasnova eRCO

Vir: MZ (2013)
Naslednji koraki, povezani z vzpostavitvijo eRCO, se bodo osredotočali predvsem na
prilagoditev zalednih sistemov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, začetek zbiranja
podatkov in evalvacijo ter obvezno poročanje podatkov o precepljenosti tako domačim kot
tudi tujim pristojnim institucijam.
3.4.6

INFORMACIJSKA PODPORA ZA TRIAŽNI POSTOPEK

V letu 2013 je bil realiziran tudi podprojekt vzpostavitve informacijske podpore za triažni
postopek (eTriaža), ki bo letos predvidoma zaživel tudi na ravni celotnega zdravstvenega
sistema. eTriaža je nacionalna rešitev, ki bo zagotavljala informacijsko podporo za triažni
postopek v zdravstvenih domovih ter bolnišnicah in bo zmanjševala klinična tveganja za
bolnike v primerih, ko zaradi velikega števila bolnikov zdravstveno osebje ne zmore
sprotne obravnave vseh. Z uporabo eTriažne rešitve bo postopek triaže voden z
informacijsko podporo na podlagi Manchestrskega triažnega postopka. Temeljni cilji
nacionalne informacijske rešitve eTriaža so povečanje varnosti bolnikov in zmanjšanje
napak pri triažnem postopku preko manjšega števila administrativnih zapletov ter
zagotavljanje potrebnih podatkov za analize in izvedbo različnih raziskav. Informacijsko
rešitev eTriaža sestavljajo tri medsebojno povezane in soodvisne komponente:




aplikacija za vodenje in spremljanje Manchestrskega triažnega postopka,
aplikacija za vodenje čakalnega seznama bolnikov,
centralni del, ki povezuje aplikaciji in skrbi za uporabniške dostope ter izmenjavo
podatkov.

eTriažni sistem zagotavlja spletno aplikacijsko podporo z uporabo grafičnega vmesnika in
spletnih servisov. Izvajalci zdravstvenih storitev uporabljajo eTriažni sistem preko
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grafičnih vmesnikov, spletni servisi pa omogočajo integracijo eTriažnega sistema z IS
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Informacijska rešitev je postavljena v zNET okolju na
virtualizirani strežniški opremi MZ ter povezana z IH eZdravja, kar omogoča vključitev
eTriažne rešitve v IS izvajalca zdravstvene dejavnosti (Slika 39). Uporaba eTriažne rešitve
bo mogoča preko namiznih in tabličnih računalnikov ter bo imela možnost uporabe
aplikacije tudi preko spletnega servisa.
Slika 39: eTriaža

Vir: MZ (2013)
3.4.7

INFORMACIJSKA PODPORA PROCESU ELEKTRONSKE NAPOTITVE IN
NAROČANJA BOLNIKOV NA ZDRAVSTVENE STORITVE

V začetku leta 2014 je bila načrtovana uvedba nacionalne informacijske rešitve, ki naj bi
zagotavljala informacijsko podporo procesu elektronske napotitve in naročanja bolnikov
na zdravstvene storitve (eNaročanje). V okviru eNaročanja bosta na nacionalni ravni
vzpostavljena procesa elektronske napotitve in naročanja bolnika iz primarne zdravstvene
ravni na sekundarno/terciarno raven ter elektronske napotitve in naročanja bolnika znotraj
sekundarne/terciarne ravni na podlagi pooblastila (MZ, 2013). Podprojekt eNaročanje naj
bi s pomočjo svoje arhitekturne zasnove, ki povezuje najpomembnejše deležnike in
komponente znotraj procesa eNaročanja (bolniki, osebni zdravniki, zdravniki specialisti,
eČakalni seznami, eNapotnica), zagotavljal številne operativne koristi vsem uporabnikom
znotraj zdravstvenega sistema (Slika 40).

104

Slika 40: Arhitektura sistema za eNaročanje

Vir: prirejeno po MZ (2013)
Načrtovani uporabniki eNaročanja so razdeljeni v tri skupine, in sicer: izvajalci zdravstvene
dejavnosti na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, ki so lahko napotovalci, kot
tudi napotni zdravniki, vsi bolniki, ki se na osnovi napotnice naročajo na zdravstveno
storitev, ter ZZZS in IVZ kot prejemnika statističnih in drugih podatkov. Skladno z ukrepi
za zmanjšanje čakalnih vrst in reorganizacijo izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev se
specifični cilji podprojekta eNaročanje osredotočajo na (MZ, 2013):












povečanje kakovosti oskrbe bolnika:
• vzpostavitev celovitega pregleda nad možnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti,
• povečanje popolnosti informacij za natančnejše izvajanje triaže na
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene oskrbe,
povečanje razpoložljivosti storitev:
• hitro in učinkovito naročanje na zdravstvene storitve,
• vzpostavitev učinkovitega in zanesljivega pregleda nad uporabo napotnic s
strani bolnikov,
prispevek k opolnomočenju bolnikov z olajšanjem dostopa do informacij, potrebnih
za odločitev o izbiri izvajalca zdravstvene storitve glede na čakalno dobo in kraj
izvedbe,
povečanje varnosti bolnikov z zmanjšanjem števila napak pri napotovanju in
obveščanju zdravnikov napotovalcev, kar je mogoče doseči z izboljšano berljivostjo
napotnic ter zmanjšanjem možnosti za nastanek administrativnih napak,
povečanje učinkovitosti zaradi prenosa informacij o že prej izvedenih preiskavah,
zmanjšanje administrativnih stroškov z odpravo uporabe papirnih obrazcev,
zagotovitev potrebnih podatkov za različne raziskave in analize.
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Proces eNaročanja je na splošno sestavljen iz treh korakov, in sicer: napotovanje (izdelava
eNapotnice s pomočjo IS napotovalcev ali prek spletnega portala), naročanje (izbira
izvajalca glede na zdravstveno storitev, čakalno dobo in kraj) ter izvedba storitve
(obveščanje, poročanje o opravljeni storitvi). Pilotna uporaba eNaročanja, ki se je pričela
decembra 2013, je vključevala vzpostavitev rešitve pri pilotnih izvajalcih, testiranje,
predloge za dopolnitev in popravke pilotne rešitve. Priprava na uvedbo informacijske
rešitve se je pričela januarja 2014 in je obsegala izobraževanje, izpolnitev določenih
predpogojev za vključitev ter integracijo z zalednimi sistemi izvajalcev zdravstvenih
storitev. Končna uvedba rešitve na nacionalni ravni je bila načrtovana za februar 2014
(MZ, 2013).
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4 POTENCIALNI VPLIVI INFORMATIZACIJE NA POSLOVNI
MODEL
TER
PRESTRUKTURIRANJE
SLOVENSKEGA
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Kljub naraščajočemu zanimanju raziskovalne in akademske sfere za zdravstveno
informatiko v zadnjih dvajsetih letih ter vse večjemu številu nacionalnih projektov, ki se
ukvarjajo z informatizacijo zdravstvenih sistemov v svetu, je raziskav, ki bi celovito
osvetljevale omenjeno problematiko, še vedno precej malo. Večina znane literature ne
osvetljuje kompleksnih in multidimenzionalnih strategij informatizacije zdravstvenih
sistemov s širšega vidika oziroma ne analizira številnih implikacij informatizacije
zdravstvenega sistema na druge podsisteme in deležnike znotraj zdravstvenega sektorja.
Dosedanje, v veliki meri enostranske raziskave informatizacije zdravstvenih sistemov in
projektov eZdravja, se v pretežni meri osredotočajo na analizo stroškov in koristi ZIS
(Goldzweig et al., 2009; Jensen 2013; Ibrahim et al., 2013), vplive IKT rešitev na
menedžment zdravstvenega sistema in izvajalce zdravstvene oskrbe (Krickeberg, 2007;
Hunter, 2011; Leung, 2012), tehnološke in podatkovne vidike projektov informatizacije
(Lucas, 2008; Holt, 2011; Li et al., 2012), koristi bolnikov (Haux, 2006 in 2010; Murray et
al., 2011; Gillies in Howard, 2011), kakovosti zdravstvene oskrbe (Rossi Mori et al., 2009;
Karsh et al., 2010; Black et al., 2011) in druge posamezne segmente informatizacije
zdravstvenih sistemov. Preučevanje vplivov in vloge informatizacije s številnih različnih in
pogosto izoliranih vidikov onemogoča celovito in kritično vrednotenje potencialnih vplivov
informatizacije na prestrukturiranje in reorganizacijo zdravstvenih sistemov, kar se v
praksi na eni strani kaže kot nezmožnost načrtovanja dolgoročnega razvoja zdravstvenih
sistemov, na drugi strani pa se projekti informatizacije pogosto srečujejo z velikimi
težavami pri zagotavljanju politične podpore in finančnih sredstev ter slabo organizacijo,
vodenjem in koordinacijo, kar podaljšuje čas izvedbe in zvišuje stroške.
S podobnimi težavami se srečujemo tudi v Sloveniji. Informatizacija bo nedvomno vplivala
na dolgoročno poslovanje in s tem posledično na doseganje učinkovitosti in kakovosti
celotnega zdravstvenega sektorja, pomembno vlogo pa lahko odigra tudi v vse glasnejših
pobudah po nujni reformi v slovenskem zdravstvu. Navkljub strinjanju vseh akterjev, ki na
deklarativni ravni pripisujejo IKT ključno vlogo pri načrtovanih spremembah v slovenskem
zdravstvu, pa so širše implikacije projekta eZdravje na poslovni model oziroma
prestrukturiranje in reorganizacijo celotnega zdravstvenega sistema v precejšnji meri
nedorečene. Poglobljen vpogled v ozadje celotne problematike razkriva veliko število
deležnikov in drugih pomembnih sistemskih dejavnikov, ki potrjujejo kompleksnost
zdravstvenega področja in kažejo, da tako parcialni reformni pristopi kot tudi neusklajeni
in izolirani projekti informatizacije ne morejo zagotoviti celovitega in dolgoročno
učinkovitega sistema zdravstvenega varstva.
V strateških dokumentih s področja zdravstvenega sistema je tako v eZdravju 2010 (MZ,
2005), Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 (MZ, 2008) kot
tudi v Nadgradnji zdravstvenega sistema do leta 2020 (MZ, 2011) nedvoumno izpostavljen
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pozitiven vpliv sodobnih informacijskih rešitev na zdravstveni sistem, konkretni vplivi
informatizacije pa so precej ozko opredeljeni in ne osvetljujejo kompleksnih implikacij
informatizacije zdravstvenega sistema na različne dejavnike in deležnike znotraj le-tega.
Literatura pogosto izpostavlja vlogo IKT v prihodnjem razvoju zdravstva (Evropska
komisija, 2009 in 2011; Gillies in Howard, 2011; Trudel et al., 2012; Wallace, 2012;
Qureshi, 2013 ipd.) in poudarja, da je informatizacija zdravstva, usklajena z drugimi
reformnimi ukrepi, eden izmed temeljnih korakov za celovito reformo zdravstvenega
sistema, ki naj bi prinesla kakovostnejše zdravstvene storitve na eni strani, na drugi strani
pa zagotovila učinkovitejše in uspešnejše poslovanje javnih zdravstvenih zavodov.

4.1 KONCEPT POSLOVNEGA MODELA
Izkušnje najbolj razvitih držav potrjujejo značajen vpliv informatizacije na delovanje
celotnega zdravstvenega sistema in vseh podsistemov znotraj le-tega, še posebej pa na
(pre)oblikovanje poslovnega modela kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov
razvoja zdravstva (Goldzweig et al., 2009; Sakellaridis in Stiakakis, 2011; Evropska
komisija, 2009 in 2011). Sandberg (2002) opisuje poslovni model kot splet dejavnikov in
njihovih medsebojnih odnosov ter procesov in mreže vzročno-posledičnih povezav, ki
ustvarjajo dodano vrednost, in zatrjuje, da mora celovit poslovni model identificirati
želene uporabnike, artikulirati primerjalne prednosti organizacije, opredeliti ponudbo
izdelkov in storitev ter oceniti denarni tok, predvideni dobiček in s tem povezana
organizacijska tveganja. Marrs in Mundt (2001) sta podala širšo opredelitev poslovnega
modela, ki je po njunem mnenju organizacijski okvir, zasnovan za zbiranje, povezovanje
in posredovanje informacij o poslovanju in delovanju organizacije. Splošno je poslovni
model mogoče opredeliti kot skupek komponent in njihovih vlog ter medsebojnih povezav
in odvisnosti, ki v povezavi s pretokom informacij in izvedbo poslovnih procesov tvorijo
dodano vrednost za vse deležnike znotraj poslovnega sistema (Richardson, 2008; Zott in
Amit, 2010; Osterwalder in Pigneur, 2013).
Poslovni model torej opredeljuje strukturni in funkcionalni vidik organiziranosti nekega
poslovnega subjekta, s ciljem ustvarjanja oziroma povečevanja dodane vrednosti v
kakršnikoli obliki in je eden izmed pomembnih dejavnikov pri oblikovanju strateških ciljev
organizacije, saj omogoča razvoj logičnega okvirja poslovanja, ki vključuje vse pomembne
organizacijske dejavnike ter relacije med njimi, ki predstavljajo temelj za objektivno in na
realnih kazalnikih temelječe strateško načrtovanje. Treba je poudariti, da poslovni model
zajema dejavnike, ki ustvarjajo dodano vrednost organizacije, in je zaradi te svoje
lastnosti na eni strani še posebej občutljiv za vse sistemske spremembe, na drugi strani
pa predstavlja pomembno orodje pri analizi in projekciji finančnih posledic določenih
politik ali projektov (Magretta, 2002; Shi in Manning, 2009; Thompson in MacMillan,
2010).
V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je koncept poslovnega modela postal
sinonim za e-poslovanje in t. i. novo ekonomijo. Razcvet interneta in vsesplošna
informatizacija tako zasebnih podjetij kot tudi javnega sektorja sta spodbudila nastanek
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vrste novih poslovnih modelov in postavila e-poslovni model v središče pozornosti (Afuah,
2004; Morris et al., 2005; Richardson, 2008; Zott et al., 2010). Od tedaj se raziskovalna in
strokovna skupnost osredotoča predvsem na raziskovanje in preučevanje vplivov
informatizacije na gradnike poslovnega modela ter relacije med njimi (Tikkanen et al.,
2005; Nielsen in Bukh, 2008). V zadnjem času narašča zanimanje tudi za vpliv novega
načina distribucije informacij in nastanka novih distribucijskih kanalov na organizacijsko
strukturo, prenovo poslovnih procesov in stroškovno učinkovitost pri zagotavljanju novih
proizvodov in storitev. Amit in Zott (2001) sta izpostavila štiri dimenzije e-poslovanja, ki
naj bi imele potencial za ustvarjanje dodane vrednosti in bi morale biti vključene v
sodobni poslovni model, ki želi biti poslovno uspešen, in sicer: 1. učinkovitost, 2.
komplementarnost, 3. sodobnost in 4. privlačnost. Kot primer uspešnih poslovnih modelov
se pogosto navajajo poslovni modeli bank in spletnih trgovin. Timmers (1998) je
preučeval vpliv tehnoloških inovacij na poslovni model organizacij, natančneje vpliv
interneta na tradicionalne organizacije, in predstavil enajst generičnih poslovnih modelov,
ki jih je razvrstil glede na stopnjo inovativnosti in stopnjo funkcijske integracije. Nekateri
izmed njih so v bistvu prenovljeni in ustrezno informatizirani tradicionalni poslovni modeli,
drugi pa močno presegajo dosedanje načine poslovanja in iščejo inovativne načine za
ustvarjanje dodane vrednosti prek kakovostnega upravljanja informacijskih virov in novih
funkcionalnosti, ki jih omogoča IKT.
Čeprav se strukture poslovnih modelov razlikujejo po številu komponent in elementov
znotraj njih, njihovih značilnostih in relacijah med njimi, pa je iz literature mogoče izluščiti
komponente in elemente, ki se pojavljajo v večini generičnih poslovnih modelov in so
predstavljene v Tabeli 9 (Shi in Manning, 2009; Zott et al., 2010; Valeri et al., 2010;
Osterwalder in Pigneur, 2013).
Tabela 9: Komponente poslovnega modela
Komponente
poslovnega
modela

Elementi znotraj
komponent poslovnega
modela
Akterji/izvajalci

Kdo izvaja storitve oziroma proizvaja izdelke v skladu s
predpisanimi standardi kakovosti in željami/potrebami na trgu?

Ponudba vrednosti

Na katere želje in potrebe strank se osredotoča ponudba
storitev/izdelkov organizacije?

Skupine strank/uporabnikov/
segmentacija trga

Kako in v kolikšni meri dejavnost organizacije zadovoljuje želje,
potrebe in pričakovanja strank na splošno oziroma posameznih
tržnih segmentov?

Distribucijski kanali
poslovanja/
kanali/komunikacije

Preko katerih kanalov in kako organizacija komunicira s
strankami in ponuja svoje storitve/proizvode strankam?

Odnosi s
strankami/povezave

Kakšni so odnosi s strankami, kako jih vzdržujete in kakšna so
pričakovanja glede odnosov/povezav s strani strank?

Poslovni procesi/ aktivnosti/
konfiguracija vrednosti

Kateri ključni poslovni procesi/aktivnosti se izvajajo v
organizaciji in koliko ter kako prispevajo k ustvarjenju dodane
vrednosti v organizaciji?

Ključni viri/zmogljivosti

Katere vire uporablja organizacija pri svojem delovanju
(poslovni procesi/aktivnosti) in kako učinkovito?

Ponudba
izdelkov/storitev

Uporabniški
vmesnik/vmesnik
za stranke

Upravljanje
infrastrukture
/infrastruktura

Opis komponente
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Finančni
vidik/finance

Poslovni partnerji/partnerska
mreža/mreža deležnikov

Kateri partnerji in koliko prispevajo k dodani vrednosti ter
uspešnosti in učinkovitosti delovanja organizacije in na kakšen
način?

Stroški/odhodki

Kakšna je struktura stroškov za storitve/proizvode ter
operativno delovanje organizacije in ali so vrednosti stroškov v
skladu s poslovnim načrtom organizacije?

Prihodki/dohodki

Katere storitve/proizvode, ki jih organizacija ponuja, so stranke
pripravljene plačevati in koliko ter na kakšen način?

Dobiček/dodana vrednost/
poslovna uspešnost

Poslovna uspešnost organizacije se kaže kot izid poslovanja v
obliki dobička/dodane vrednosti, ki ga organizacija ustvari s
proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev.

Vir: lasten
Osterwalder (2004), čigar shema generičnega poslovnega modela je ena izmed najbolj
pogosto uporabljenih v literaturi, je analiziral potencialne vplive informatizacije na
uspešnost poslovanja organizacij in ugotovil pozitiven vpliv informatizacije na poslovni
model zdravstvenega sistema (Slika 41). Informatizacija naj bi po njegovih raziskavah
izkazovala velik vpliv na ključne komponente poslovnega modela in razmerja med njimi:
upravljanje infrastrukture, ponudba storitev/izdelkov, uporabniški vmesnik in finančni vidik
(Slika 41). Poslovni model, ki je prikazan na Sliki 41, je prilagojen zdravstvenemu okolju,
saj so nekatere komponente in elementi znotraj njih drugače poimenovani. V primerjavi s
klasičnim poslovnim modelom, ki se uporablja za ponazoritev ustvarjanja dodane
vrednosti v zasebnih podjetjih, pa se razlikuje tudi struktura vrednostne verige oziroma
razmerja med posameznimi elementi poslovnega modela.
Slika 41: Vplivi informatizacije na poslovni model zdravstvenega sistema

Vir: prirejeno po Osterwalder (2004)
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4.1.1

POTENCIALNI VPLIVI INFORMATIZACIJE
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

NA

POSLOVNI

MODEL

Za identifikacijo potencialnih vplivov informatizacije na poslovni model zdravstvenega
sistema je potrebno dobro poznavanje in razumevanje arhitekture zdravstvenega sistema
in njegovega delovanja, čeprav tudi slednja predpostavka zaradi hitro spreminjajočega se
družbenega okolja in dinamičnega tehnološkega razvoja včasih ne zadostuje. Relativno
zapletena struktura poslovnega modela in raznovrstnost njegovih komponent dokazuje,
da poslovni model ni statičen pojem (Gunzel in Wilker, 2009), zato morajo organizacije
svoje poslovne modele nenehno spreminjati in prilagajati, da bi obdržale korak s
spreminjajočo se tehnologijo ter tržnimi in regulatornimi pogoji. Teece (2010) poleg tega
trdi, da informatizacija ter tehnološke inovacije same po sebi ne zagotavljajo poslovne ali
ekonomske uspešnosti in dodaja, da lahko le dobro načrtovan poslovni model, njegova
uspešna implementacija ter skrbno izvedena strateška analiza poslovanja in dolgoročnih
ciljev organizacije, zagotovijo projektom informatizacije tudi njihov komercialni uspeh.
Čeprav večina obstoječe literature v glavnem preučuje koncept poslovnega modela in
njegovih sestavnih komponent kot statičen mehanizem, s pomočjo katerega organizacija
ustvarja in prinaša dodano vrednost svojim uporabnikom, pa je v nekaterih raziskavah
(Venkatraman, 1994; Poon in Swatman, 1997; Sakellaridis in Stiakakis, 2011)
izpostavljena informatizacija kot eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na spremembe
poslovnih procesov in razvoj poslovnih modelov (Andersson et al., 2009; Iveroth et al.,
2013). Venkatraman (1994) v svoji raziskavi potrjuje pozitiven ter poglobljen vpliv
informatizacije na poslovne procese in posledično poslovni model ter preučuje obseg
potencialnih koristi povezan z vplivom informatizacije na preoblikovanje poslovanja (Slika
42). Slednja poslovna transformacija poteka preko petih ravni, ki si sledijo v sekvenčnem
zaporedju in se raztezajo od omejene uporabe IKT na evolucionarni ravni, pa vse do
celovite redefinicije področja poslovanja na transformacijski ravni (Slika 42).
Slika 42: Vpliv IKT na stopnje poslovne transformacije

Redefinicija področja poslovanja

Visoko

Preoblikovanje poslovne
mreže
Stopnja
poslovnega
preoblikovanja

Prenova poslovnih procesov

Ravni
transformacijskih
sprememb

Notranja integracija
Ravni
evolucionarnih
sprememb

Nizko
Omejena uporaba

Nizko

Razpon potencialnih koristi

Vir: prirejeno po Venkatraman (1994)
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Visoko

Poon in Swatman (1997) v svoji raziskavi razkrivata vpliv informatizacije na prilagoditev
organizacijskih procesov znotraj poslovnega modela ter s tem povezane koristi in
poudarjata pomembno vlogo integracije IKT aplikacij znotraj same organizacije kot tudi
med organizacijami ter organizacijo in družbenim okoljem (Slika 43). Integracija IKT
aplikacij poteka preko treh ravni, in sicer od minimalne do popolne integracije IKT
aplikacij in maksimalnih koristi, ki jih omogoča informatizacija (Slika 43).
Slika 43: Vpliv IKT na stopnjo organizacijske integracije

Popolna integracija IKT aplikacij
(celovita globalna integracija)
Prilagoditev
organizacijskih
procesov

Omejena integracija IKT aplikacij
(selektivna lokalna integracija)
Minimalna integracija IKT aplikacij
(medorganizacijska integracija)

Potencialne koristi

Vir: prirejeno po Poon in Swatman (1997)
Timmers (1998) v svoji raziskavi vplivov informatizacije na poslovni model še posebej
izpostavlja vpliv interneta na tradicionalne organizacije in njihove poslovne modele. Na
podlagi stopnje vpliva informatizacije na poslovne modele in integracijo organizacijskih
funkcij raziskava potrjuje visoko pozitivno korelacijo med celovito informatizacijo
poslovnih modelov in poslovno uspešnostjo organizacij ter v nadaljevanju poudarja vlogo
informatizacije kot enega izmed najbolj pomembnih dejavnikov uspešnega upravljanja
organizacij in katalizatorjev pri ustvarjanju dodane vrednosti v organizaciji. Soh in Markus
(1995) v svoji raziskavi izpostavljata vlogo informatizacije v procesu ustvarjanja dodane
vrednosti in pretvorbe organizacijskih virov v poslovne rezultate organizacije ter
zatrjujeta, da je vpliv informatizacije na poslovni model in organizacijsko uspešnost
organizacije odvisen od interakcije treh podprocesov znotraj procesa informatizacije (Slika
44). V prvem podprocesu (proces pretvorbe) se naložbe v IKT pretvorijo v strateške vire.
V naslednjem podprocesu (proces uporabe) je vpliv informatizacije opredeljen v povezavi
z »IKT sredstvi«, ki vključujejo IKT infrastrukturo, različne tehnologije in »know-how«,
slednji dejavniki lahko v sodelovanju z ustreznimi upravljavskimi in izvedbenimi politikami
ustvarijo vire z dodano vrednostjo. V tretjem podprocesu (poslovni proces) je izpostavljen
»učinek IKT« na »uspešnost organizacije«, ki naj bi se odražal predvsem v proizvajanju
novih/boljših izdelkov in storitev, prenovi poslovnih procesov, večji komunikacijski
učinkovitosti in izgradnji bolj dinamične in prilagodljive organizacijske strukture.

112

Slika 44: Vloga IKT pri ustvarjanju dodane vrednosti v organizacijah

Proces pretvorbe

Stroški za IKT

IKT menedžment/
Pretvorbene aktivnosti

Proces uporabe

IKT sredstva

Poslovni proces

Uspešnost
organizacije

Učinki IKT

Primerna/
Neprimerna uporaba

Poslovni položaj/
Poslovna dinamika

Vir: prirejeno po Soh in Markus (1995)
Tudi Linder in Cantrell (2001) ugotavljata, da so poslovni modeli podvrženi vse večjim
pritiskom iz okolja, ki narekujejo nenehne spremembe. Globalni razvojni trendi,
spremembe v zakonodaji, spremembe v obnašanju uporabnikov in še posebej tehnološke
inovacije lahko hitro ogrozijo ustreznost obstoječega poslovnega modela in njegov
prispevek k uspešnemu poslovanju organizacije. S pomočjo svoje empirične raziskave
(Linder in Cantrell, 2001) poudarjata vpliv informatizacije predvsem na področju stalnega
prilagajanja in transformacije poslovnega modela ter njegove vloge v procesu razvoja
»logike spreminjanja organizacije skozi čas in ohranjanja njene poslovne uspešnosti v
dinamičnem okolju«.
Kompleksni organizacijski sistemi, kamor sodi tudi zdravstveni sistem, vključujejo veliko
število deležnikov in zelo razvejano ter zapleteno organizacijsko strukturo, ki se pogosto
deli na več ravni. Slednja predpostavka odpira vprašanja, povezana s številom poslovnih
modelov, oziroma ali naj imajo kompleksni organizacijski sistemi več poslovnih modelov,
ki so prilagojeni njihovi heterogeni strukturi oziroma različnim ravnem poslovanja in
posameznim organizacijskim enotam. Kljub številnim težavam, ki izhajajo iz kompleksne
strukture, pa raziskovalci, ki so preučevali velike organizacijske sisteme, kot so Xerox
Corporation, IBM, Dell Corporation (Chesbrough in Rosenbloom, 2002; Kraemer et al.,
2000), ugotavljajo, da en poslovni model zadostuje še za tako velike organizacijske
sisteme, pod pogojem da njegova struktura celovito vključuje heterogenost sistema in
specifičnost posameznih organizacijskih enot ter upošteva funkcionalno delitev po ravneh,
hkrati pa ne izključujejo možnosti, da lahko organizacijski sistemi oblikujejo tudi več
poslovnih modelov za potrebe svojega poslovanja, ampak izpostavljajo potencialne
probleme z njihovim usklajevanjem in upravljanjem. Avtorji svoje ugotovitve
podkrepljujejo s trditvijo, da vse funkcionalne entitete, ne glede na raven ali
organizacijsko enoto, prispevajo k skupnim ciljem organizacijskega sistema, ki morajo biti
jasno opredeljeni in podvrženi stalnemu nadzoru menedžmenta. Tudi Weill et al. (2005)
predstavljajo podobne izsledke v zelo obsežni raziskavi, v sklopu katere so preučili 1000
največjih podjetij v ZDA in njihove poslovne modele ter zatrjujejo, da je s pomočjo
preučevanja in analize poslovnih modelov in njihovih značilnosti mogoče relativno
zanesljivo napovedati poslovno uspešnost organizacijskih sistemov, ter izpostavljajo, da
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kakovostni in ustrezno informatizirani poslovni modeli pomenijo razliko med uspešnimi in
neuspešnimi organizacijskimi sistemi.
Raziskava ugotavlja, da je vpliv informatizacije na poslovni model zdravstvenega sistema
mogoče vrednotiti s štirih vidikov, in sicer z infrastrukturnega, ponudbenega,
uporabniškega ter finančnega, ki v primeru zdravstvenega poslovnega modela vsebuje
javnozdravstveni in javnofinančni del. Na slednjih področjih informatizacija izkazuje
dolgoročne in poglobljene vplive in bo v prihodnosti pomembno determinirala razvoj
poslovnega modela, kljub temu pa učinkovito strateško preoblikovanje poslovnega modela
slovenskega zdravstvenega sistema ni odvisno samo od informacijsko-tehnoloških
izboljšav, ampak tudi od poglobljenega razumevanja poslovnih, organizacijskih, socialnokulturnih, družbenoekonomskih in drugih dejavnikov. Informatizacija nedvomno vsebuje
velik razvojni potencial in izkazuje pozitiven vpliv na poslovni model zdravstvenega
sistema, kljub temu pa je jasno, da informatizacija kot izoliran dejavnik ne more
spodbuditi učinkovitega preoblikovanja poslovnega modela in izboljšati poslovnih
rezultatov zdravstvenega sistema. Uspešno poslovanje in učinkovitost zdravstvenega
sistema sta namreč kritično odvisna od usklajenosti informatizacije s številnimi drugimi
organizacijskimi dejavniki in prilagoditve poslovnega modela potrebam organizacije in
poslovnega ekosistema. Uspešna informatizacija poslovnega modela zdravstvenega
sistema torej zahteva mobilizacijo številnih deležnikov in uskladitev različnih in pogosto si
nasprotujočih dejavnikov ter interesov znotraj zdravstvenega sistema, kar otežuje njeno
realizacijo in predstavlja velik problem pri izgradnji dolgoročno učinkovitega poslovnega
modela. Kljub omenjenim težavam pa informatizacija poslovnega modela predstavlja
veliko razvojno priložnost, ki lahko ob ustrezni uskladitvi z drugimi sistemskimi dejavniki
funkcionalno poveže različne elemente zdravstvenega sistema in poveča izkoristek
organizacijskih potencialov ter pospeši učinkovito preoblikovanje organizacijskih virov v
dodano vrednost in konkretne javnozdravstvene koristi.

4.2 POTENCIALNI VPLIVI INFORMATIZACIJE NA PRESTRUKTURIRANJE
IN REORGANIZACIJO ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Kljub naraščajočemu interesu raziskovalcev ostaja vrednotenje vplivov informatizacije na
prestrukturiranje in reorganizacijo zdravstvenih sistemov težavno, empirično podprtih
raziskav, ki bi se osredotočale na celovito analizo implikacij informatizacije na razvojne
vidike zdravstvenega sistema, pa je izjemno malo, tako v Sloveniji kot tudi v
mednarodnem prostoru. Delovanje in učinkovitost zdravstvenega sistema sta namreč
kritično odvisna od množice dejavnikov, ki lahko le v sinergiji z uspešno informatizacijo in
prilagoditvijo preostalih sistemskih elementov zagotovijo potrebne pogoje za nadaljnji
razvoj in doseganje dolgoročnih ciljev. Še več, mogoče je opaziti, da se organizacije in
organizacijski sistemi, še posebej tisti v javnem sektorju, le stežka odločajo za
prestrukturiranje in temeljite prenove poslovnih procesov ter vključevanje celovitih
informacijskih rešitev v svoje poslovanje. To posledično pomeni ohranjanje okostenele
organizacijske strukture in nefleksibilnega poslovnega modela, ki ne more zadovoljivo
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odgovoriti na naraščajoče potrebe in heterogenost tržnih zahtev ter dinamiko sistemskega
okolja.
Informatizacija in posledično preoblikovanje poslovnega modela ima znaten vpliv na
različne vidike zdravstvenega sistema, pogosto pa predstavlja tudi gonilo za
prestrukturiranje in reorganizacijo znotraj zdravstvenega sistema (Nielsen in Bukh, 2008;
Thompson in MacMillan, 2010). Temu priča tudi raziskava OECD iz leta 2009, ki poudarja
vse večji pomen učinkovitega menedžmenta informacijskih virov ter prepoznava IKT kot
enega izmed kritičnih dejavnikov uspeha in trdi, da imajo IKT in internetne povezave velik
potencial za preoblikovanje organizacijske strukture in poslovnih procesov v zdravstvenih
organizacijah. Uporaba sodobnih IKT orodij zagotavlja podporo pri izvajanju osrednje
dejavnosti organizacije in omogoča preoblikovanje organizacijskih povezav tako navznoter
kot tudi navzven, kar lahko dolgoročno pripomore k boljšemu izkoristku organizacijskih
potencialov in ustvarjanju dodane vrednosti (Bekkers, 2003).
Implementacija IKT rešitev z zmanjševanjem hierarhičnih ravni in ustvarjanjem t. i. »vitke
organizacije« vpliva tako na organizacijsko strukturo in decentralizacijo aktivnosti kot tudi
na oblikovanje novih horizontalnih povezav, s hitrejšim pretokom informacij in boljšo
koordinacijo timov pa zagotavlja preoblikovanje rigidne hierarhične organizacijske
strukture v fleksibilnejšo in odzivnejšo mrežno organizacijsko strukturo (Pigni et al., 2010;
Fleur van Veenstra et al., 2010). Izkušnje kažejo, da so poslovni procesi najbolj dovzetni
za vplive IKT (Franklin et al., 2009; Karlsen in Opdahl, 2012), raziskave pa poudarjajo
pozitiven vpliv IKT na učinkovitost procesov, njihovo poenostavitev in časovne prihranke
ter standardizacijo postopkov in kakovostnejše upravljanje informacijskih virov
(Maniatopoulos, 2005).
Zgornje ugotovitve potrjujejo tudi druge raziskave (Johansson, 2011; Leung, 2012;
Bardhan in Thouin, 2013), ki razkrivajo, da IKT izboljšuje produktivnost in omogoča
organizacijske inovacije. Na podlagi izsledkov je bilo ugotovljeno, da je največji izkoristek
IKT realiziran, ko se naložba v IKT izvaja v kombinaciji z drugimi organizacijskimi
spremembami, kot so nove strategije, prenova poslovnih procesov, prestrukturiranje
organizacije in usposabljanje zaposlenih. Empirični dokazi kažejo, da lahko organizacijske
spremembe izboljšajo poslovno uspešnost zdravstvenih organizacij in zdravstvenega
sistema na splošno prek kakovostnega vzajemnega odnosa z IKT. OECD (2010) trdi, da je
IKT ključna za razvoj novih organizacijskih pristopov, saj lahko uspešna implementacija
IKT in spremenjen poslovni model organizacije omogočita prestrukturiranje organizacije in
zabrišeta stroge ločnice med delovnimi procesi in zdravstvenimi storitvami, ki se opravljajo
na različnih ravneh v zdravstvenem sistemu. Pozitivni vplivi eZdravja na spremenjeno
organizacijsko strukturo in prenovo poslovnih procesov se kažejo tudi pri spodbujanju
timskega dela in izmenjavi informacij med zdravstvenimi delavci ter izboljšanih odnosih z
uporabniki zdravstvenih storitev (Valeri et al., 2010; Piette et al., 2012). Dodatni kanali za
distribucijo kakovostnih in pravočasnih informacij in izboljšana komunikacija z
zdravstvenimi delavci omogočajo transparentnost sistema in opolnomočenje uporabnikov,
saj le-ti pridobijo aktivnejšo vlogo v procesu zdravljenja in sprejemanja odločitev,
povezanih z izvajanjem zdravstvene oskrbe. Te ugotovitve potrjujejo pomembno vlogo in
115

vpliv IKT na prestrukturiranje zdravstvenega sistema, odločilno pa lahko informatizacija
vpliva tudi na organizacijske spremembe na področju reinženiringa tako poslovnih kot tudi
procesov zdravstvene oskrbe, decentralizacije, prilagodljive organizacije dela ter
učinkovitega upravljanja projektov zunanjega izvajanja (Arndt in Bigelow, 2009; Pollitt,
2011; Dedding et al., 2011). To zdravstvenim organizacijam omogoča večjo prožnost pri
delovanju in skrajševanje ciklusov bolnišničnega zdravljenja, kar je zelo pomembno tako
za uporabnike zdravstvenih storitev kot tudi za stroškovno učinkovitost celotnega
zdravstvenega sistema. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da IKT prinaša koristi in
dodano vrednost le v primeru vzajemnega sodelovanja in usklajenosti z drugimi
pomembnimi dejavniki, in sicer ko je osrednja dejavnost zdravstvene organizacije oziroma
zdravstvenega sistema opravljena v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in je pod
strogim strokovnim in finančnim nadzorom. Zdravstveni sistemi, ki želijo s projekti
informatizacije zagotoviti prestrukturiranje in reorganizacijo ter prenovo tako poslovnih
kot tudi procesov zdravstvene oskrbe, morajo v prvi fazi preseči težave s političnimi in
normativnimi omejitvami ter zagotavljanjem materialnih sredstev za implementacijo
izjemno dragih IKT rešitev, v nadaljevanju pa poskrbeti za ustrezno izobraževanje
človeških virov in promocijo na področju uporabe IKT rešitev v zdravstvu. Uspešna
informatizacija zdravstvenih sistemov torej zahteva mobilizacijo številnih deležnikov, kar
na eni strani otežuje njeno realizacijo, na drugi pa ovira objektivno evalvacijo vloge same
informatizacije pri reformi zdravstvenega sistema.
Obstoječe raziskave potrjujejo, da informatizacija kot izoliran dejavnik ne more zagotoviti
učinkovitega prestrukturiranja in reorganizacije zdravstvenega sistema, ampak mora biti
prilagojena drugim ključnim organizacijskim dejavnikom. V tej fazi je sicer težko
natančneje predvideti dejanske dolgoročne vplive informatizacije na prestrukturiranje in
reorganizacijo zdravstvenega sistema, kljub temu pa je ob uspešni uskladitvi z drugimi
dejavniki mogoče pričakovati, da bo informatizacija vplivala predvsem na tri vidike znotraj
zdravstvenega sistema, ki so predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 10).
Tabela 10: Potencialni vplivi informatizacije na zdravstveni sistem
Vidik

Vplivi informatizacije

Storitveni
vidik

Ažurni in zanesljivi podatki za procese zdravstvene oskrbe
Uporaba EZZ na vseh ravneh zdravstvene oskrbe
Varne in kakovostne zdravstvene storitve
Kazalniki kakovosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev
Celovito spremljanje in vrednotenje procesov zdravljenja
Telemedicina (telenega, telenadzor)
Skrajševanje ciklusov bolnišničnega zdravljenja
Dostopnost storitev in informacij
Transparentnost sistema
Opolnomočenje uporabnikov
Izmenjava znanja in izobraževanje zdravstvenih delavcev

Organizacijski
vidik

Preoblikovanje organizacijske strukture in reinženiring poslovnih procesov
Zmanjševanje hierarhičnih ravni in ustvarjanje t. i. »vitke organizacije«
Hitrejši pretok informacij in boljša koordinacijo timov
Decentralizacija aktivnosti
Fleksibilna in odzivna organizacijska struktura
Prilagodljiva organizacija dela
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Dodatni kanali za distribucijo kakovostnih in pravočasnih informacij
Vertikalna in horizontalna integracija zdravstvenih storitev

Upravljavski
vidik

Kakovostno upravljanje informacijskih virov
Preglednejši nadzor nad javnozdravstvenim in javnofinančnim stanjem in potencialni ukrepi
Optimizacija, racionalizacija in dolgoročno načrtovanje na področju kadrovske politike in
materialnih stroškov
Kazalniki za celovito in kakovostno upravljanje zdravstvenega sistema
Časovni prihranki in standardizacija postopkov
Izboljšana produktivnost in inovacije
Spremenjen poslovni model organizacije
Utemeljene in bolj kakovostne projekcije nadaljnjih investicij in njihovih učinkov v zdravstvu

Vir: lasten
Dosedanji razvoj eZdravja in primerjalna analiza z drugimi državami znotraj EU kažeta, da
je za učinkovito informatizacijo tako kompleksnega sistema, kot je zdravstveni sistem,
treba zagotoviti uskladitev številnih dejavnikov tako znotraj kot tudi zunaj sistema
zdravstvenega varstva. Informatizacija bo v prihodnosti gotovo pomembno vplivala na
prestrukturiranje in reorganizacijo zdravstvenega sistema, kljub temu pa učinkovito
strateško preoblikovanje in uspeh reforme zdravstvenega sistema nista odvisna samo od
informacijsko-tehnoloških izboljšav, ampak tudi od poglobljenega razumevanja in
uskladitve političnih, organizacijskih, poslovnih, socialno-kulturnih in drugih dejavnikov.
Izgradnja dolgoročno učinkovitega in ustrezno informacijsko podprtega slovenskega
zdravstvenega sistema zahteva predvsem temeljite spremembe obstoječih organizacijskih
paradigem in radikalen preboj v dojemanju koncepta informacijske družbe.
Celovita analiza vplivov informatizacije zahteva upoštevanje širšega sistemskega okolja
zdravstvenega varstva, v katerem delujejo javni zdravstveni zavodi, ter določitev in
modeliranje specifičnih javnozdravstvenih, socialno-ekonomskih in regulatornih dejavnikov
ter njihovih implikacij. Izhodišče za celovito analizo vplivov informatizacije na
prestrukturiranje in reorganizacijo zdravstvenega sistema zahteva natančno opredelitev
trenutnega poslovnega modela zdravstvenega sistema, njegovo členitev na posamezne
komponente ter kritično in objektivno analizo njihovih medsebojnih razmerij. Izkušnje
namreč kažejo, da sta učinkovita implementacija projektov informatizacije zdravstva in
njihov dolgoročni vpliv na kakovostno delo z bolniki neposredno povezana z usklajenostjo
celotnega zdravstvenega sistema ter podporo vseh deležnikov znotraj le-tega.
Čeprav raziskava potrjuje pozitiven vpliv informatizacije in projekta eZdravje na ključne
dejavnike znotraj sistema zdravstvenega varstva, bo za dosego strateških ciljev zdravstva
treba zagotoviti ustrezne in usklajene IKT rešitve, ki bodo v prvi fazi pospešile izvedbo
strukturnih reform in temeljite reorganizacije tako poslovnih kot tudi procesov zdravstvene
oskrbe, v nadaljevanju pa tudi omogočile njihovo nadgradnjo in nadaljnji razvoj. Celovita
informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema tako na eni strani zahteva močno
politično podporo in premišljeno sosledje aktivnosti, na drugi pa interdisciplinarni pristop
ter postopno umestitev kakovostnih in prilagodljivih IKT rešitev v presečišče med
zdravstvenimi, informacijskimi, ekonomskimi, upravnimi in drugimi potrebami, ki jih
ustvarjajo moderni in kompleksni zdravstveni sistemi.
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5 ZDRAVSTVENI KAZALNIKI IN SPREMLJANJE DELOVANJA
ZDRAVSTVENIH SISTEMOV
Zaradi naraščajočih izdatkov za zdravstvo in posledične želje po bolj racionalni in
učinkoviti porabi javnofinančnih sredstev se v zadnjem desetletju pojavlja vse večja
potreba po razvoju uporabne in celovite metrike tako za merjenje uspešnosti doseganja
strateških oziroma dolgoročnih (finančnih) ciljev zdravstvenega sistema kot tudi za
spremljanje konkretnih bolezni in zdravstvenih stanj oziroma zdravstvenega statusa
prebivalcev, zdravstvenih in nezdravstvenih determinant zdravja ter ocenjevanje kakovosti
delovanja zdravstvenega sistema. Aktivnosti na področju spremljanja in izboljševanja
kakovosti zdravstvene oskrbe ter zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenih storitev in
finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema postajajo glavna prioriteta vseh razvitih držav.
Opredelitev kakovosti v zdravstvu je izjemno težavna, saj zajema izredno zapleteno in
zahtevno področje, ki se podobno kot celoten sistem zdravstvenega varstva prepleta z
vrsto drugih socialno-gospodarskih področij ter življenjskim okoljem. Pri preučevanju in
ocenjevanju kakovosti v zdravstvu je treba upoštevati vse dejavnike, ki imajo vpliv na
javno zdravje in delovanje zdravstvenega sistema, vključujoč navade, informiranost,
možnosti, sposobnosti ter pripravljenost posameznika, določenih skupin ljudi in države za
krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja oziroma odnos do zdravja nasploh (Toth, 2006).
Spremljanje in ocenjevanje kakovosti delovanja posameznih zdravstvenih ustanov ter
sistema zdravstvenega varstva nasploh zahteva oblikovanje kazalnikov kakovosti, ki
omogočajo ocenjevanje z vseh pomembnih vidikov in predstavljajo celovito mero
kakovosti zdravstvenega varstva (MZ, 2010). Splošno gledano, kazalniki kakovosti
predstavljajo vrednosti, s katerimi izkazujemo doseženo stopnjo kakovosti v okviru
posameznega področja (Seljak, 2011). Kazalniki kakovosti v zdravstvu pa so vrednosti,
izračunane na podlagi zbranih podatkov o posamezni zdravstveni storitvi ali o določenem
vidiku zdravstvenega sistema. Meritev je objektivna kategorija, ki ne vključuje vrednostne
presoje. Vrednotenje posameznega rezultata kazalnika je ključno, saj šele ustrezna
analiza/presoja dosežene vrednosti nakaže morebitne nadaljnje aktivnosti, posebno v
smislu oblikovanja prioritet za ukrepe in izboljšave (MZ, 2010).
Uporaba kazalnikov kakovosti za merjenje kakovosti sistema zdravstvenega varstva je
namenjena različnim skupinam uporabnikov (Mayer, 2008; Groene et al., 2008). Izvajalci
zdravstvenih storitev uporabljajo rezultate merjenja za spremljanje in izboljšanje kakovosti
storitev v zdravstvenih ustanovah, plačniki potrebujejo informacije za presojo učinkovitosti
porabe sredstev, bolniki želijo informacije, ki jim lahko pomagajo pri izbiri kakovostnega
izvajalca in varne zdravstvene oskrbe (Thomas in Petersen, 2003; Kazandjian et al.,
2005), državljani zahtevajo zagotovila o ustreznosti delovanja zdravstvenega sistema, MZ
spremlja zdravstveni status prebivalcev ter določa dolgoročne cilje in prioritete za
ukrepanje (MZ, 2010). Zaradi različnega namena zbiranja tovrstnih podatkov pa
informacije o javnem zdravju in kakovosti delovanja sistema zdravstvenega varstva
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uporabljajo tudi številne druge službe in inštitucije (Arah et al., 2003; SZO, 2009; Gillies in
Howard, 2011).
Dodana vrednost izmerjenih kazalnikov kakovosti v zdravstvu se skriva tako v njihovi
absolutni vrednosti kot tudi v primerjavi kazalnikov kakovosti v časovni vrsti, oziroma med
zdravstvenimi organizacijami in državami (Hensher in Keogh, 2009; Green et al., 2012;
Castelli et al., 2013). V luči omenjenih potencialov, ki jih vsebujejo kazalniki kakovosti v
zdravstvu, morajo biti le-ti zasnovani tako, da ustrezajo določenim zahtevam, saj mora biti
njihov izračun v veliki meri mogoč na osnovi podatkov, ki že obstajajo v zdravstvenem
sistemu in za katere so že predpisani postopki njihovega zbiranja in poročanja.
Izpolnjevanje slednjih zahtev pri oblikovanju kazalnikov kakovosti v povezavi z zbiranjem
podatkov za njihov izračun sledi smernicam o celovitem spremljanju različnih parametrov
delovanja zdravstvenega sistema brez dodatnega obremenjevanja zdravstvenih delavcev.
Trendi na področju celovitega spremljanja delovanja zdravstvenega sistema potrjujejo, da
se bo prihodnji razvoj zdravstvenih kazalnikov, ki naj bi pripomogli k izboljšanju sistemov
zdravstvenega varstva, soočal z različnimi izzivi (Perera et al., 2012; Kilpeläinen et al.,
2012), ki bodo zahtevali nova znanja, natančno opredelitev, preglednost in kakovost
zbranih zdravstvenih dodatkov ter pomembne prilagoditve in posodobitve ZIS (Kim et al.,
2007). Ustrezna umeščenost kazalnikov kakovosti je še ena izmed pomembnih lastnosti, ki
naj bi pripomogli k celovitemu ocenjevanju delovanja zdravstvenega sistema (Farquhar,
2008; Joumard et al., 2010), saj naj bi premišljeno zastavljeni kazalniki na pomembnih
točkah oziroma vozliščih procesa zdravstvene obravnave omogočali spremljanje bolnikove
klinične poti, od sprejema oziroma preventivnih dejavnosti, pa vse do odpusta iz
bolnišnice oziroma izvenbolnišničnega zdravljenja ali rehabilitacije (Ballard, 2003;
Hermann et al., 2006). Ustrezno umeščeni in vsebinsko domišljeni kazalniki (Angaran,
1991), ki omogočajo spremljanje celotne bolnikove klinične poti, bi lahko ponujali znatno
podporo pri odločanju in načrtovanju različnih reform v zdravstvenem sistemu, tako na
strani organizacijskih, strukturnih in finančnih ukrepov kot tudi na strani postopkov same
zdravstvene obravnave ter preventive in rehabilitacije (Groene et al., 2008; Yildiz in
Demirörs, 2009).
Države in mednarodne organizacije s področja zdravstva se osredotočajo na primerjave
delovanja in kakovosti sistemov zdravstvenega varstva, prenos dobrih praks in učenje ter
iskanje ustreznih ukrepov za reševanje perečih zdravstvenih in finančnih problemov, s
katerimi se soočajo sistemi zdravstvenega varstva po svetu (Reinhardt et al., 2002;
Wensing et al., 2004; Marshall et al., 2006). V luči slednjih trendov se v mednarodnem
prostoru pojavlja tudi vedno večja želja po razvoju ustreznih kazalnikov (Ruelas et al.,
2012; Forster in van Walraven, 2012), ki bi omogočali vrednotenje kakovosti sistema
zdravstvenega varstva, in sicer z različnih vidikov, kot sta javnozdravstveni in
javnofinančni vidik, ter na različnih ravneh, kot so raven posameznega zdravnika,
zdravstvene ustanove, posamezne skupine zavarovancev, regij in celo na nacionalni ravni
(MZ, 2010; Perera et al., 2012).
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Kazalniki kakovosti v zdravstvu torej zajemajo podatke o zdravstvenem statusu,
zdravstvenih in nezdravstvenih determinantah javnega zdravja in sistemu zdravstvenega
varstva v posamezni državi. Ustrezna analiza izmerjenih kazalnikov kakovosti omogoča
spremljanje in primerjavo razmer na področju zdravstvenega varstva ter nudi podporo
odločanju, dolgoročnemu načrtovanju v zdravstvu in oblikovanju zdravstvenih politik.
Pri vrednotenju delovanja zdravstvenih sistemov in posledično oblikovanju zdravstvenih
politik, pa tudi bolj kratkoročnih zdravstvenih ukrepov, si države pomagajo z različnimi
inštrumenti, ki ponujajo podporo pri tovrstnem odločanju. V ta namen najbolj pogosto
oblikujejo multiparametrske okvirje za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema, ki so
na eni strani posebej prilagojeni ciljem in okoliščinam ocenjevanja, na drugi pa v največji
možni meri upoštevajo nacionalne specifike in druge značilnosti sistemov zdravstvenega
varstva. V naslednjem poglavju je predstavljen kratek pregled ocenjevalnih okvirjev
oziroma metodologij, ki se uporabljajo za vrednotenje delovanja zdravstvenih sistemov v
nekaterih najbolj razvitih državah na svetu.

5.1 MEDNARODNI PREGLED UPORABE KAZALNIKOV V ZDRAVSTVU
Glede na mednarodne trende spremljanja kakovosti in učinkovitosti delovanja
zdravstvenih sistemov so v nadaljevanju predstavljeni evalvacijski okvirji oziroma
metodologije, ki se uporabljajo za vrednotenje delovanja nekaterih zdravstvenih sistemov
v svetu.
Avstralski zdravstveni sistem (Beveridgev model nacionalnega zdravstvenega varstva)
velja za enega najbolj razvitih in učinkovitih zdravstvenih sistemov na svetu (Begg et al.,
2007; Schoen et al., 2007; OECD, 2013). V zadnjih letih se znotraj avstralskih pristojnih
inštitucij (AIHW, 2007a in 2007b; NHHRC, 2008) vedno večja pozornost namenja
spremljanju poslovanja in oblikovanju kazalnikov za vrednotenje kakovosti, učinkovitosti
ter drugih zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnikov, ki izkazujejo pomemben vpliv na
javno zdravje in višino javnofinančnih izdatkov za zdravstvo. Avstralski okvir za
vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema vsebuje tri široke sklope vrednotenja
(Nacionalni odbor za poslovanje zdravstvenega sistema, 2004; NHHRC, 2008), ki
vključujejo natančno opredeljene operativne parametre vrednotenja in omogočajo v
skladu z modernimi usmeritvami na področju relativno celovito vrednotenje delovanja
zdravstvenega sistema, upoštevajoč tudi preostale družbeno-ekonomske, okoljske in
osebnostne dejavnike ter povezave in soodvisnosti med njimi, ki pomembno vplivajo na
delovanje zdravstvenega sistema samega in rezultate zdravstvene dejavnosti (Slika 45).
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Slika 45: Avstralski okvir za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema
Zdravstveni status in rezultati
Kakšen je zdravstveni status državljanov? Ali je zdravstvena oskrba dostopna vsem državljanom pod
enakimi pogoji? Kje so priložnosti za izboljšave?

Zdravstvene razmere

Človeške funkcije

Pričakovana življenjska
doba in dobro počutje

Umrljivost

Determinante zdravja
Ali se dejavniki, ki vplivajo na zdravje, spreminjajo na bolje? Ali te spremembe zadevajo vse
državljane? Kje in za koga so se dejavniki, ki vplivajo na zdravje, spremenili na slabše?

Okoljski
dejavniki

Socio-ekonomski
dejavniki

Značilnosti
življenjske
skupnosti

Zdravstveno
obnašanje/dejavniki
tveganja

Osebne
značilnosti

Delovanje zdravstvenega sistema
Kako uspešen je zdravstveni sistem pri zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitev državljanom?
Ali zdravstveni sistem zagotavlja vsem državljanov enak nivo kakovosti zdravstvenih storitev?

Učinkovitost

Ustreznost

Uspešnost

Odzivnost

Dostopnost

Varnost

Kontinuiteta

Zmožnost

Trajnost

Vir: prirejeno po Nacionalnem odboru za poslovanje zdravstvenega sistema (2004)
Kanada (Beveridgev model nacionalnega zdravstvenega varstva) po meritvah
mednarodnih organizacij in raziskovalcev (Schoen et al., 2007; Mendelsohn, 2012; OECD,
2013) prav tako spada med države z najbolje razvitim zdravstvenim sistemom na svetu.
Podobno strukturo kot avstralski ima tudi kanadski okvir za vrednotenje delovanja
zdravstvenega sistema (Slika 46). Glavna razlika med njima se odraža v četrti dimenziji
vrednotenja, imenovani »značilnosti življenjske skupnosti in zdravstvenega sistema«, ki je
vsebovana v kanadskem okvirju. Slednji sklop se s svojimi operativnimi kazalniki (znotraj
kategorij: skupnost, zdravstveni sistem, viri) osredotoča predvsem na vrednotenje
skupnostnih in socio-ekonomskih dejavnikov ter njihov vpliv na delovanje zdravstvenega
sistema (Kanadski inštitut za zdravstveno informatiko, 2005 in 2013). Kanadski okvir
namenja temu vidiku vrednotenja pomembno vlogo, saj skupnostni in socio-ekonomski
dejavniki tudi v drugih nacionalnih metodologijah vrednotenja zdravstvenih sistemov
pridobivajo vedno večjo veljavo, ne glede na njihov posredni oziroma nezdravstveni
značaj.
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Slika 46: Kanadski okvir za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema
Zdravstveni status
Kako zdravi so Kanadčani?
Zdravstveni status se lahko spremlja na različne načine, vključno z merjenjem
dobrega počutja, zdravstvenih razmer, invalidnostjo ali umrljivostjo.
Dobro počutje

Zdravstvene razmere

Človeške funkcije

Umrljivost

Nezdravstvene determinante zdravja

Zdravstveno
obnašanje

Življenjski in delovni
pogoji

Osebni viri

Okoljski dejavniki

Delovanje zdravstvenega sistema

Enakost

Nezdravstvene determinante zdravja vplivajo na zdravje državljanov, v nekaterih primerih pa
tudi na način uporabe sistema zdravstvenega varstva.

Kako zdrav je zdravstveni sistem?
Ti kazalniki merijo različne vidike kakovosti sistema zdravstvenega varstva.
Sprejemljivost

Dostopnost

Ustreznost

Kompetentnost

Kontinuiteta

Učinkovitost

Uspešnost

Varnost

Značilnosti življenjske skupnosti in zdravstvenega sistema
Ti ukrepi zagotavljajo uporabne kontekstualne informacije, vendar niso neposredno merilo
zdravstvenega statusa in kakovosti zdravstvenega varstva.
Skupnost

Zdravstveni sistem

Viri

Vir: prirejeno po Kanadskem inštitutu za zdravstveno informatiko (2013)
Nizozemska (Bismarckov model nacionalnega zdravstvenega varstva) sodi po ocenah
švedske agencije Health Consumer Powerhouse, čigar raziskave na področju zdravstvenih
podatkov in analiz podpira in pri svojem delu uporablja tudi Evropska komisija, zadnjih
nekaj let med najbolj kakovostne in najučinkovitejše zdravstvene sisteme v EU. Ne
nazadnje to potrjuje tudi uvrstitev Nizozemske na najvišje mesto med 35 evropskimi
državami v raziskavi Evropski indeks zdravstvenih potrošnikov (Euro Health Consumer
Index – EHCI) v letu 2013 (Health Consumer Powerhouse, 2013). Slovenija je v raziskavi
zasedla 18. mesto s 666 točkami, prvouvrščena Nizozemska pa je dosegla 870 točk od
možnih 1000 (povprečje med vsemi 35 državami je 670,06 točke) (Graf 13). Raziskava
navkljub nekaterim upravičenim kritikam in pomanjkljivostim, predvsem vsebinske in
metodološke narave (glej Keber, 2007), ki pomembno vplivajo na uvrstitev držav v tej
raziskavi (tudi Slovenije), ponuja koristna izhodišča za razmislek o trenutnem stanju ter
oblikovanju strateških ciljev in temeljitih (reformnih) ukrepov za nadaljnji razvoj
slovenskega zdravstvenega sistema.
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Nizozemski zdravstveni sistem je v sklopu omenjene raziskave dosegel zelo visoko število
točk v kategorijah: čakalne dobe za bolnike, e-zdravje in dostop do zdravil. Raziskava je
temeljila na merjenju 48 operativnih kazalnikov, ki so bili umeščeni v šest širših sklopov
(Health Consumer Powerhouse, 2013):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pravice bolnikov in informacije,
dostopnost (čakalne dobe za zdravljenje),
izidi zdravljenja,
razpon in doseg zagotovljenih storitev,
preventivne aktivnosti,
farmacevtski izdelki.

Tako kot večino zdravstvenih sistemov v Evropi lahko nizozemski zdravstveni sistem
opišemo kot sistem v tranziciji (Schäfer et al., 2010). Najpomembnejša reforma v zadnjih
letih, ki je vpeljala spremenjeni sistem financiranja nizozemskega zdravstva, je bila
implementirana 1. januarja 2006, s strani Ministrstva za zdravje, blaginjo in šport
kraljevine Nizozemske. Spremenjeni sistem financiranja, ki je uvedel novi sistem
zdravstvenega zavarovanja oziroma kritja zdravstvenih stroškov, naj bi prvenstveno
omogočil uveljavitev naslednjih načel znotraj zdravstvenega sistema in zdravstvene
oskrbe: trajnost, solidarnost, možnost izbire, kakovost in učinkovitost. Glavni cilj slednjih
načel je umestitev bolnika v središče zdravstvenega sistema z ustvarjanjem
funkcionalnega ravnotežja med temeljnimi socialnimi/solidarnostnimi principi ter tržno
dinamiko, ki se vse bolj uveljavlja tudi na področju zdravstva (Ministrstvo za zdravje,
blaginjo in šport kraljevine Nizozemske, 2006; Faber et al., 2012).
Graf 13: Razvrstitev držav glede na Evropski indeks zdravstvenih potrošnikov
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Vir: prirejeno po Health Consumer Powerhouse (2013)
123

670,06

Nizozemska poseduje enega izmed najbolj celovitih in natančno opredeljenih evropskih
okvirjev za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema (Slika 47). Nizozemski politični
odločevalci in zdravstveni delavci so v zadnjih dveh desetletjih iskanja ustreznega načina
za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema uporabili multidisciplinaren pristop in s
pomočjo strokovnjakov z različnih področij (ekonomija, sociologija, ekologija, pravo itd.)
preizkusili več različnih modelov za vrednotenje kakovosti zdravstvenega sistema
(Klazinga, 2008; Westert et al., 2009). Oblikovanje ustreznega modela je zahtevalo
upoštevanje in poglobljeno poznavanje delovanja ter strukture zdravstvenega sistema,
poznavanje zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih specifik ter razumevanje širšega
družbeno-ekonomskega konteksta, v katerem deluje zdravstveni sistem. Razvoj
nizozemskega okvirja za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema je trajal kar nekaj
let, njegova končna verzija pa je bila širši javnosti predstavljena leta 2005. Predstavljeni
okvir se z določenimi posodobitvami in prilagoditvami, vključujoč vse bolj obsežno
informacijsko podporo pri zajemanju zdravstvenih podatkov in informacij ter analitiki
kazalnikov, uporablja še danes. Nizozemske nacionalne agencije v luči učinkovitega
nadzora izvajajo redna vrednotenja kakovosti zdravstvenega sistema in periodične
primerjave z drugimi razvitimi zdravstvenimi sistemi v svetu ter skrbijo za učinkovit prenos
dobrih praks iz tujine in izgradnjo celovite baze znanja na področju upravljanja
zdravstvenega sistema (Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje, 2008;
van Weel et al., 2012).
Nizozemski okvir za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema vsebuje štiri široke
sklope kazalnikov (zdravje, nezdravstvene determinante zdravja, uspešnost zdravstvenega
sistema, zasnova zdravstvenega sistema in vsebinski okvir), znotraj njih pa številne
operativne kazalnike za ocenjevanje ožjih oziroma konkretnejših vidikov sistema
zdravstvenega varstva (Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje, 2005 in
2008). Še najbolj natančno je razčlenjen sklop »uspešnost zdravstvenega sistema«, ki je
sestavljen kot dvodimenzionalna matrika, ki v navpični smeri vsebuje polja: zdravstvene
potrebe, ohranitev zdravja, ozdravitev, življenje z boleznijo ali invalidnostjo in oskrba ob
koncu življenja, v vodoravni smeri pa kakovost, ki se dodatno deli na učinkovitost, varnost
in osredotočenost na bolnika, ter dostop in stroške. Tudi nizozemski okvir za vrednotenje
delovanja zdravstvenega sistema vključuje poleg že uveljavljenih kategorij kazalnikov
sklop »nezdravstvene determinante zdravja«, ki se osredotoča na vrednotenje predvsem
socio-ekonomskih in drugih dejavnikov nezdravstvenega značaja. Slednja kategorija
postaja v zadnjih letih vse bolj pomemben predmet preučevanja in neizbežen dejavnik pri
projektih celovitega vrednotenja delovanja in kakovosti zdravstvenega sistema.
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Slika 47: Nizozemski okvir za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema

ZDRAVJE
Kako zdravi so Nizozemci?

NEZDRAVSTVENE DETERMINANTE ZDRAVJA
Ali obstajajo nezdravstveni dejavniki, ki vplivajo na zdravje? Ali se zdravstvena
oskrba izboljšuje?

USPEŠNOST ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Kako uspešen je zdravstveni sistem? Kakšna je raven zdravstvene oskrbe, upoštevajoč
različne zdravstvene potrebe bolnikov? Kolikšni so stroški za ohranjanje opredeljene ravni
uspešnosti?

Kakovost
Zdravstvene
potrebe
Učinkovitost

Varnost

Dostop
Osredotočenost
na bolnika

Stroški

Enakost

Dimenzije uspešnosti zdravstvenega sistema

Dostopnost

Ohranitev
zdravja

Ozdravitev

X

X

Življenje z
boleznijo ali
invalidnostjo
Oskrba ob
koncu
življenja

Uspešnost (najboljše razmerje med kakovostjo in ceno)

ZASNOVA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA IN VSEBINSKI OKVIR
Katere so strukturne in vsebinske značilnosti, ki so specifične za nizozemski zdravstveni
sistem? Katere informacije so potrebne za vrednotenje kakovosti delovanja nizozemskega
zdravstvenega sistema?

Vir: prirejeno po Nizozemskem nacionalnem inštitutu za javno zdravje in okolje (2005)
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Na Sliki 48 je predstavljen ameriški zvezni okvir za vrednotenje delovanja zdravstvenega
sistema (Ministrstvo za zdravje in človeške vire ZDA, 2006), ki se zaradi določenih specifik
delovanja in financiranja (tržni model zdravstvenega varstva) znatno razlikuje od zgoraj
predstavljenih okvirjev za vrednotenje. Ameriški zvezni okvir za vrednotenje delovanja
zdravstvenega sistema je po svoji strukturi še najbolj splošen in prilagodljiv izmed vseh
naštetih, kar omogoča vključitev različnih operativnih kazalnikov, ki se lahko vsebinsko
prilagajajo glede na cilje in okoliščine vrednotenja. Šibkost tovrstnega pristopa se odraža
predvsem v določeni meri arbitrarnosti pri izboru kazalnikov in njihovi morebitni podreditvi
potrebam vrednotenja, kar lahko vpliva na pristranskost vrednotenja in verodostojnost
rezultatov.
Slika 48: Ameriški okvir za vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema
Komponente kakovosti zdravstvenega sistema
Zdravstvene
potrebe

Učinkovitost

Varnost

Pravočasnost

Osredotočenost
na bolnika

Ohranitev
zdravja
Ozdravitev
Življenje z
boleznijo ali
invalidnostjo
Spopadanje s
koncem
življenja

Vir: prirejeno po Ministrstvu za zdravje in človeške vire ZDA (2006)
Poleg naštetih okvirjev za vrednotenje delovanja zdravstvenih sistemov velja kot primera
dobre prakse omeniti še britanski »Visokonivojski okvir za vrednotenje poslovanja« (HighLevel Performance Framework, Nacionalna zdravstvena služba, 1999) in danski
»Nacionalni projekt zdravstvenih kazalnikov« (The National Indicator Project, Ministrstvo
za notranje zadeve in zdravje, 2000). Predstavljeni okvirji za vrednotenje delovanja
sistemov zdravstvenega varstva in njihova struktura ter nabor kazalnikov potrjujejo, da
vrednotenje delovanja posameznega sistema zdravstvenega varstva presega okvirje
kakovosti dela zdravstvenih delavcev oziroma kakovosti postopkov diagnostike, terapije,
rehabilitacije ali nege in jo je potrebno preučevati z širšega zornega kota, upoštevajoč vse
dejavnike in vplive na zdravstveni sistem (Toth, 2006).
Po vzoru držav, ki prednjačijo na področju razvoja kazalnikov za spremljanje in
vrednotenje delovanja sistemov zdravstvenega varstva, je tudi Slovenija v letu 1999
pričela s projektom »Kakovost v zdravstvu Slovenije«, ki je k sodelovanju pritegnil vse
ključne organizacije s področja zdravstva. Več o trenutnem stanju na področju razvoja in
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uporabe kazalnikov za spremljanje in vrednotenje delovanja sistema zdravstvenega
varstva v Sloveniji bo predstavljeno v naslednjem poglavju.

5.2 ZDRAVSTVENI KAZALNIKI V SLOVENIJI
Prve pobude po vzpostavitvi ustreznih sistemskih rešitev za spremljanje in upravljanje
kakovosti v zdravstvu na nacionalni ravni, ki so bile v veliki meri sprožene in podprte s
strani SZO, segajo v sredino devetdesetih let prejšnjega stoletja. Opredelitve kakovosti se
običajno osredotočajo na rezultate dela oziroma procesov (izdelke in storitve), ki so
namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju potreb uporabnikov (Bakan Toplak in Urbajs,
2003). Ena izmed najbolj uveljavljenih definicij opredeljuje kakovost kot stopnjo, v kateri
skupek svojstvenih karakteristik izdelka ali storitve izpolnjuje zahteve (ISO 9001:2000).
Čeprav je MZ v obdobju zadnjih dveh desetletij pripravilo kar nekaj strateških dokumentov
in smernic, ki posredno ali neposredno obravnavajo kakovost v zdravstvu (Nacionalni
program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za vse do leta 2004 /NPZV/,
2000; Kakovost v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, 2001; Nacionalne
usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu, 2006; Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2008–2013 NPZV 08-13, 2008; Nacionalna strategija kakovosti in
varnosti v zdravstvu (MZ, 2010 ipd.), pa MZ vse do danes ni uspelo vzpostaviti celovitega
in operativnega sistema za spremljanje in upravljanje kakovosti v slovenskem zdravstvu.
MZ se v zadnjih letih, spodbujeno s strani mednarodnih organizacij pa tudi finančne in
gospodarske krize, trudi nadoknaditi velik zaostanek na področju in vzpostaviti vsaj
temelje za izgradnjo sistema za spremljanje kakovosti, kar bo, sodeč po dosedanjih
izkušnjah, izjemno dolgotrajen in zahteven projekt.
Slovenija je po vzoru držav z najbolj razvitimi zdravstvenimi sistemi na svetu leta 2010
sprejela Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu (MZ, 2010) in pospešila
aktivnosti na področju sprejemanja ukrepov za zagotavljanje kakovostne zdravstvene
oskrbe in varnosti bolnikov. Slednji ukrepi bi naj prvenstveno zagotovili bolj kakovostne in
varne zdravstvene storitve ter posledično vplivali na dolgoročno zmanjševanje stroškov
zdravstvenega sistema. Vzporedno s tem bi ukrepi iz Nacionalne strategije kakovosti in
varnosti v zdravstvu (MZ, 2010) omogočali identifikacijo slabih praks in objektivno
vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema in kakovosti zdravstvenih storitev.
Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (MZ, 2010) temelji na šestih
načelih, ki so bila predstavljena že v Nacionalnih usmeritvah za razvoj kakovosti v
zdravstvu iz leta 2006 (MZ, 2006):







uspešnost,
varnost,
pravočasnost,
učinkovitost,
enakost,
osredotočenje na bolnike.
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Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu (MZ, 2006) predstavljajo krovni
dokument na področju izgradnje sistema in mehanizmov za zagotavljanje kakovosti
zdravstvenih storitev ter varnosti bolnikov v celotnem procesu zdravstvene oskrbe.
Slovenija je bila z vstopom v EU in prevzemanjem skupnih zdravstvenih smernic ter
odgovornosti za državljane držav članic EU primorana zagotoviti določene ukrepe na
področju razvoja mehanizmov za celovito spremljanje in upravljanje kakovosti ter varnosti
bolnikov. Slednji ukrepi morajo poleg nacionalnih dokumentov na področju upoštevati že
uveljavljena evropska in mednarodna načela kakovosti in varnosti v zdravstvu, še posebej
pa smernice, priporočila in zahteve SZO, Sveta Evrope in EU (MZ, 2010).
Temeljni namen Nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti v zdravstvu (MZ, 2006) je
koordinirana mobilizacija vseh akterjev v zdravstvu (izvajalci zdravstvene dejavnosti,
razširjeni strokovni kolegiji – RSK, strokovna in stanovska združenja, zdravstvene
zavarovalnice, izobraževalne ustanove v zdravstvu) ter ustanovitev nacionalne ustanove
za kakovost v zdravstvu s ciljem povezovanja, usmerjanja in spodbujanja nenehnega
izboljševanja kakovosti v slovenskem zdravstvu. Vsi akterji znotraj zdravstvenega sistema,
prvenstveno pa nacionalna ustanova za kakovost v zdravstvu, bi morali tvorno sodelovati
pri vzpostavitvi ustreznih mehanizmov in izvajanju ukrepov za uresničevanje zgoraj
omenjenih šestih temeljnih načel ter zmanjšanje nesprejemljive ravni odklonov pri izidih
zdravljenja, neuspešne ali neučinkovite uporabe zdravstvenih tehnologij (premajhna
uporaba, prevelika uporaba, nepravilna uporaba), visokih cen za storitve in izdelke slabe
kakovosti, nezadovoljstva uporabnikov, neenakega dostopa do zdravstvenih storitev in
čakalnih dob; oziroma povečanje uspešnosti delovanja zdravstva in zdravstvenih
organizacij, kakovosti zdravstvenega varstva, motiviranosti pri spreminjanju organizacijske
kulture (spreminjanje obnašanja/upravljanja), usmerjenosti h kakovostnim izidom
zdravstvene obravnave, aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja ter uporabe
večdisciplinarnih pristopov oziroma integrirane zdravstvene obravnave (MZ, 2006).
Splošen cilj vzpostavitve sistema za spremljanje in vrednotenje kakovosti v zdravstvu je
zmanjšanje vrzeli med izmerjenimi kazalniki kakovosti (rezultati) ter pričakovanimi
kazalniki kakovosti (standardi, najboljšimi praksami) v slovenskem zdravstvu (MZ, 2006).
Stalno izboljševanje kakovosti, ki ga kot končni cilj izpostavljajo strateške usmeritve, ni
stvar samo posameznika ali posamezne poklicne skupine, ampak vseh udeležencev v
sistemu zdravstvenega varstva (izvajalci, bolniki, plačniki, upravljavci in politični organi), ki
morajo tesno in usklajeno sodelovati pri vzpostavitvi in vzdrževanju sistema in njegovih
mehanizmov, ki omogočajo spremljanje kakovosti in povratno ukrepanje na podlagi
rezultatov vrednotenja kakovosti. Celovit sistem za izboljševanje kakovosti v zdravstvu
mora namreč na eni strani zagotavljati povezovanje med različnimi akterji ter različnimi
ravnmi znotraj ene ustanove in znotraj celotnega sistema zdravstvenega varstva, na drugi
strani pa ponujati otipljive koristi tako bolnikom kot tudi zdravstvenim delavcem in
upravljavcem zdravstvenega sistema. Mednarodne organizacije (SZO, EU) izpostavljajo
kot možne instrumente tudi zunanje presoje oziroma akreditacije ter strukturne
mehanizme znotraj sistemov zdravstvenega varstva, ki lahko v veliki meri pripomorejo k
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objektivnejši analizi in postopnemu izboljševanju ravni kakovosti in varnosti zdravstvenih
sistemov v posameznih državah.
Trenutno stanje na področju spremljanja in izboljševanja ter nasploh dojemanja kakovosti
in varnosti v slovenskem zdravstvenem sistemu je v veliki meri zreducirano na eni strani
na zadoščanje togim birokratskim postopkom, ki niso povezani z izboljševanjem kakovosti
in ne zagotavljajo nobenih koristi ne bolnikom ne zdravstvenim delavcem in upravljavcem,
na drugi strani pa je prepuščeno ambicijam in samostojnim pobudam posameznikov, ki
želijo samoiniciativno vpeljati visoke standarde kakovosti in varnosti v svoje delo. Celovit
pristop k reševanju težav, poveznih s kakovostjo in varnostjo delovanja zdravstvenega
sistema, zahteva vpeljavo sistemskih rešitev na vseh hierarhičnih ravneh sistema
zdravstvenega varstva, od ravni posameznega zdravstvenega delavca, skupine, oddelka
pa vse do zdravstvenega zavoda in nacionalne ravni. Vsi parcialni oziroma izolirani poskusi
vzpostavitve sistema in mehanizmov za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje
kakovosti in varnosti, ki zajemajo samo eno od omenjenih ravni ali celo posamezno
vsebinsko področje, so po vsej verjetnosti dolgoročno obsojeni na neuspeh. Vzpostavitev
tovrstnega sistema za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje kakovosti in varnosti
zahteva upoštevanje vsebinskih specifik zdravstva in strukture nacionalnega
zdravstvenega sistema, predvsem pa soglasen in usklajen pristop, tako z vrha navzdol,
kjer morajo zdravstvena politika in upravljavci v zdravstvenem sistemu izkazati ustrezno
voljo, odločnost in zagotoviti potrebne vire, kot tudi od spodaj navzgor, kjer morajo vsi
zdravstveni delavci sodelovati v razvoju nove organizacijske kulture, ki temelji na poslovni
odličnosti in ponotranjiti načine delovanja in razmišljanja v skladu z najvišjimi standardi
kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu (MZ, 2006) ne predpisujejo
določenega in edinega pravilnega načina vzpostavitve sistema za spremljanje, upravljanje
ter izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu. Usmeritve poskušajo predvsem
usmeriti pozornost na problematiko kakovosti v zdravstvu, predlagati vzpostavitev sistema
za upravljanje in izboljševanje kakovosti, ki je prilagojen pogojem, okoliščinam in
specifikam poslovanja določene zdravstvene ustanove ter izpostavljajo nekatere
pomembne dejavnike z omenjenega področja, ki morajo biti vključeni v tovrstni sistem, če
naj bo ta učinkovit.
V skladu s temi priporočili je MZ (2006) pripravilo splošno shemo za spremljanje,
upravljanje ter izboljševanje kakovosti v zdravstvu (Slika 49). Čeprav je vsebinska
prilagoditev sheme prepuščena posameznim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, pa MZ v
procesu oblikovanja sheme predlaga tristranski pristop. Predvideni pristop predlaga
istočasno vzpostavitev sistema za vodenje celovite kakovosti v zdravstvu in modela za
neposredno izvajanje načel kakovosti v vsakdanji zdravstveni praksi, v nadaljevanju pa
njuno integracijo v sistem poslovne odličnosti. Priporočljiva shema kakovosti v slovenskem
zdravstvu, ki jo predlaga MZ, je tako sestavljena iz treh večjih sklopov, in sicer iz (Slika
49): sistema vodenja kakovosti (ISO 9001:2000 prirejen za zdravstvo), modela uporabe
načel kakovosti pri vsakdanjem delu zdravstvenega osebja in sistema poslovne odličnosti
– model EFQM.
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Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000
Izgradnja sistema za vodenje kakovosti vključuje angažma vodstva, ki naj v sodelovanju z
zdravstvenimi delavci uvede standard ISO 9001:2000 (prilagojen zdravstveni dejavnosti) s
ciljem celovitega upravljanja kakovosti tako na ravni celotnega zdravstvenega sistema kot
tudi na ravni posameznih ustanov. Shema izhaja iz izhodišč, da temeljne značilnosti
sistemov veljajo tudi v zdravstvenem sistemu (MZ, 2006). Skladno s tem opredeljuje
posamezne elemente v sistemu in ponazarja procesni vidik zdravstvenega sistema. Shema
predvideva spremljanje in vrednotenje kakovosti v vseh fazah poslovnega procesa in tudi
na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Pridobljene ugotovitve v nadaljevanju
predstavljajo osnovo za nadaljnje ukrepe in sistemske spremembe.
Model uporabe načel kakovosti pri vsakdanjem delu zdravstvenega osebja
Načrtovani model predvideva neposredno izvajanje sprejetih standardov (ISO 9001:2000)
v zdravstveni praksi in uporabo načel kakovosti pri vsakdanjem delu zdravstvenega osebja
na ravni posameznih oddelkov in dejavnosti. V središče dogajanja so umeščeni bolniki in
drugi uporabniki. Vsi procesi in aktivnosti pa so usmerjeni v ugoden izid zdravljenja, ki je z
vidika bolnikov najpomembnejši. Najuporabnejši instrument pri spremljanju, vrednotenju,
in izboljševanju različnih vidikov zdravstvene oskrbe so kazalniki. Z ustreznimi kazalniki
lahko na eni strani spremljamo in vrednotimo uspešnost na področju zdravljenja
posameznih bolezni – klinični vidik, na drugi strani pa omogočajo tudi spremljanje in
vrednotenje učinkovitosti struktur in procesov zdravljenja – finančni vidik. Tako klinični kot
finančni vidik sta namreč del širšega pojmovanja kakovosti v zdravstvu. Vsi pridobljeni
izsledki v teku uporabe kazalnikov za spremljanje in vrednotenje, tako kliničnega kot tudi
finančnega vidika, se lahko koristno uporabijo pri prihodnjem načrtovanju kliničnih
smernic in kliničnih poti. Ustrezni kazalniki in njihova dosledna uporaba zagotavljajo
uspešno in odgovorno poslovanje zdravstvenih ustanov, oddelkov in posameznih
zdravstvenih delavcev. Model uporabe načel kakovosti pri vsakdanjem delu zdravstvenega
osebja izpostavlja tudi izobraževanje, samoocenjevanje ter akreditacije na podlagi vnaprej
znanih standardov in kazalnikov (MZ, 2006) kot pomembna orodja za upravljanje in
spodbujanje nenehnega izboljševanja kakovosti v slovenskem zdravstvu.
Sistem poslovne odličnosti – model EFQM
Tretji del sheme predvideva ustrezno povezavo in usklajeno vključitev prejšnjih dveh
sklopov v sistem poslovne odličnosti – model EFQM, ki predstavlja vsebinsko nadgradnjo
celotnega sistema za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje kakovosti v zdravstvu.
Model poslovne odličnosti Evropske fundacije za upravljanje kakovosti (ang. European
Foundation for Quality Management – EFQM) opredeljuje temeljna načela odličnosti, ki
veljajo za vse organizacije ne glede na dejavnost ali velikost, kar pomeni, da veljajo tudi
za zdravstvo:



usmerjenost v dosežke,
osredotočenost na odjemalce,
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voditeljstvo in stalnost namena,
upravljanje na podlagi procesov in dejstev,
razvoj in vključevanje zaposlenih,
stalno učenje, inoviranje in izboljševanje,
razvijanje partnerstva,
družbena odgovornost organizacije.

Sistem poslovne odličnosti – model EFQM temelji na devetih merilih in je po svoji naravi
splošen in prilagodljiv. Pet meril predstavlja dejavnike, ki vplivajo na poslovanje sistema,
štiri merila pa predstavljajo poslovne rezultate sistema. Poslovni rezultati in njihova
kakovost oziroma vrednost so posledica aktivnosti kritičnih dejavnikov in njihovih vplivov
na poslovanje sistema. Krog se v nadaljevanju sklene s povratno zvezo oziroma s
povratnim vplivom poslovnih rezultatov na aktivnosti dejavnikov. Sistem poslovne
odličnosti – model EFQM se je v dosedanji praksi slovenskega zdravstva osredotočal
predvsem na vodstvene vidike in zadovoljstvo uporabnikov, mnogo manj pa se je
uporabljal za vrednotenje kliničnih procesov in rezultatov zdravstvene oskrbe, zlasti ne
tistih, ki so povezani s preventivnimi dejavnostmi, diagnostiko, zdravljenjem in
rehabilitacijo bolnikov (MZ, 2006).
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Rezultati družba

Merjenje uspešnosti
delovanja – kakovost,
odgovornost

Standardi

Pacienti in drugi
uporabniki

Smernice
klinične prakse

Kazalniki
kakovosti

Klinične poti,
protokoli,
algoritmi …

Ključni
rezultati
delovanja

Rezultat

Model uporabe načel kakovosti pri vsakdanjem delu
zdravstvenega osebja

Sistem poslovne odličnosti – model EFQM

Inoviranje – učeča se organizacija

Partnerstvo
in viri

Rezultati odjemalci

Postopki

Politika in
strategija

Izobraževanje,
obveščanje

Vodstvo

Rezultati zaposleni

Zaposleni

Dejavnik

Notranja presoja –
samoocenjevanje
in priprava na
akreditacijo

Akreditacija
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Vir: prirejeno po MZ (2006)

Upravljanje celovite
kakovosti/nenehnega
izboljševanja kakovosti
na ravni ustanove

Organ za kakovost na ravni države
(agencija)

Nacionalni svet za kakovost

Aktivnost, ki dodaja vrednost

Tok informacij

Proizvod

Meritve, analize,
izboljševanje

Realizacija
proizvodov

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000

Zahteve

ODJEMALEC

Vodenje virov

Odgovornost
vodstva

Upravljanje celovite kakovosti/
nenehnega izboljševanja
kakovosti na ravni ustanove.
Odbori in komisije za kakovost v
zdravstvenih ustanovah.

Slika 49: Priporočljiva shema kakovosti v slovenskem zdravstvu

Zadovoljstvo

ODJEMALEC

Funkcionalnost in operativnost sistema za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje
kakovosti, kot ga predlaga priporočljiva shema kakovosti v slovenskem zdravstvu (Slika
49), bi bila na takšen način zagotovljena z različnih vidikov, sinergija med vsemi tremi
vsebinskimi sklopi pa bi lahko omogočila preseganje dosedanjega načina razmišljanja in
postopen dvig kakovosti in varnosti v slovenskem zdravstvenem sistemu.
Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu (2006) izpostavljajo kazalnike kot
enega izmed najpomembnejših orodij za uresničitev strateških ciljev na področju
kakovosti in varnosti zdravstvenega sistema. Dokument navaja, da morajo izvajalci
zdravstvenih storitev in upravljavci zdravstvenih zavodov sodelovati pri oblikovanju
nacionalnega programa kazalnikov kakovosti (program Kakovost v zdravstvu) ter skrbeti
za uporabo kazalnikov za izboljševanje sistemov, kliničnih poti in procesov. Ob tem se
poudarja, da je treba oblikovati ustrezne kazalnike za vse vidike delovanja zdravstvenega
sistema, in sicer: klinične kazalnike, finančne kazalnike, kazalnike kakovosti in varnosti
bolnikov, kazalnike za merjenje zadovoljstva bolnikov ipd. (MZ, 2006).
Podobno kot Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu (MZ, 2006) tudi
kasnejša Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (MZ, 2010) izpostavlja
zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovosti ter varnosti zdravstvene obravnave kot
enega izmed temeljnih stebrov nadaljnjega razvoja slovenskega zdravstvenega sistema. V
skladu s predstavljeno vizijo, ki poudarja sistematično povezovanje vseh deležnikov in
njihovo sodelovanje pri vzpostavitvi celovitega sistema za vodenje kakovosti ter
spodbujanje kulture kakovosti in varnosti, nacionalna strategija navaja naslednje strateške
cilje:
1.
2.
3.
4.

Razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti
Razvoj kulture varnosti in kakovosti
Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti ter varnosti
Razvoj sistemov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene oskrbe

Nujnost oblikovanja in spremljanja ustreznih kazalnikov je poudarjena predvsem znotraj
1. strateškega cilja, ki med drugim navaja, da je treba vpeljati kazalnike na vsa področja
politike kakovosti, saj je le z njihovo pomočjo mogoče objektivno prikazati stanje
kakovosti na posameznih področjih ter vzpostaviti učinkovit sistem poročanja o odklonih
kazalnikov in načrtovanih ukrepih. Pomembna vloga znotraj 1. strateškega cilja je
namenjena tudi razvoju IKT v zdravstvu, ki bi naj zagotovila učinkovitejše zbiranje, prenos
in analizo podatkov in informacij ter omogočila bolj kakovostno sprejemanje odločitev
tako na strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot tudi bolnikov. S tem je IKT dobila eno
izmed najpomembnejših funkcij v celotnem procesu zagotavljanja podatkov in informacij
za oblikovanje kazalnikov ter kasnejše analize kazalnikov, vrednotenja poslovanja (tako s
kliničnega kot tudi s finančnega vidika) in sprejemanja potencialnih ukrepov. Slednje
potrjuje vse bolj pomembno vlogo IKT v zdravstvu in umešča IKT v samo središče
sistemov in mehanizmov za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje kakovosti
poslovanja v slovenskem zdravstvu, o čemer bo več govora v naslednjih poglavjih.
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Oba strateška dokumenta, predstavljena zgoraj, izpostavljata kazalnike kot ključen
element znotraj sistema za spremljanje, upravljanje ter izboljševanje kakovosti zdravstva.
Skladno s tem morajo kazalniki v luči učinkovitega zagotavljanja preglednosti delovanja
zdravstvenega sistema izpolnjevati določene materialne in formalne pogoje, ki se
nanašajo predvsem na vsebinsko ustreznost kazalnikov (soglasje zdravstvenih delavcev in
upravljavcev o vsebini kazalnikov, zdravstvene prioritete, klinični procesi, metode
zdravljenja ipd.) in možnost njihovega spremljanja v praksi (razpoložljivost podatkov in
informacij za oblikovanje kazalnikov, pravočasnost in ažurnost kazalnikov, točnost in
realna vrednost kazalnikov ipd.). V nadaljevanju doktorske disertacije je predstavljeno
stanje na področju zdravstvenih kazalnikov v Sloveniji, razkorak med zdravstvenimi
kazalniki, ki se dejansko uporabljajo, in kazalniki, ki bi omogočali celovito spremljanje
delovanja zdravstvenega sistema, ter vloga ZIS pri zagotavljanju potrebnih podatkov in
informacij za oblikovanje kazalnikov.
5.2.1

KAZALNIKI KAKOVOSTI

MZ je leta 2010, sledeč Nacionalnim usmeritvam za razvoj kakovosti v zdravstvu in
mednarodnim trendom na področju, izdalo Priročnik o kazalnikih kakovosti. Tako morajo
vsi izvajalci zdravstvenih storitev (bolnišnice) od leta 2011 dalje v skladu s strategijo
spremljanja in izboljševanja kakovosti zdravstvenega varstva na nacionalni ravni
spremljati vse tiste kazalnike kakovosti, ki se neposredno nanašajo na opravljanje njihove
dejavnosti. Kazalnike je treba spremljati in objavljati v skladu z metodološkimi navodili ter
poročati IVZ in MZ. Priročnik vsebuje 73 kazalnikov kakovosti, ki so razporejeni v štiri širše
skupine, in sicer (glej Priročnik o kazalnikih kakovosti; MZ, 2010):





osredotočenost na pacienta,
promocija, preventiva, primarno zdravje,
učinkovitost zdravstvene oskrbe,
varnost pacientov in osebja.

Kazalniki kakovosti so prikazani tabelarično, za vsakega izmed njih pa je opredeljena tudi
metodologija izračuna (števec in imenovalec). Opis kazalnikov je vsebinsko strukturiran in
vsebuje sledeče atribute:












krajši naziv,
polni naziv,
kratka definicija,
utemeljitev (vključuje obrazložitev, prednosti in omejitve kazalnika),
operativna definicija,
dosedanje (mednarodne) izkušnje s spremljanjem kazalnika,
viri podatkov,
domena/razsežnosti kazalnika,
vrsta kazalnika,
prilagoditev/stratifikacija,
razlaga,
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smernice,
reference,
priloge.

Navedeni kazalniki kakovosti skušajo po besedah MZ (2010) ustrezno zaobjeti in ponuditi
uporabnikom čim več relevantnih informacij, upoštevajoč specifične javnozdravstvene
prioritete in druge dejavnike, ki so pomembni za učinkovito delovanje slovenskega
zdravstvenega sistema. Skladno s tem je tudi Zdravniška zbornica Slovenije v 29. členu
Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2006 opredelila šest kazalnikov, ki
jih morajo bolnišnice obvezno spremljati ter o njih redno poročati, in sicer: število padcev
s postelj na 1000 oskrbnih dni odraslih bolnikov; število preležanin (RZP – razjed zaradi
pritiska), nastalih v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov; čakalna doba za
računalniško tomografijo; čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v
akutni bolnišnici, čakajo na odpust; delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto
bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo,
kolonizacija z MRSA (proti meticilinu odporni staphylococcus aureus, ang. Methicillinresistant Staphylococcus aureus).
V strokovni javnosti trenutno ne obstaja splošno soglasje o ustreznem seznamu
kazalnikov, ki bi omogočal celovito vrednotenje kakovosti zdravstvenega sistema in
elementov v njem (MZ, 2010). Vsi tovrstni projekti oblikovanja seznama kazalnikov za
vrednotenje kakovosti zdravstvenega sistema so na eni strani izredno dinamični in
temeljijo na nenehnem posodabljanju in učenju, na drugi pa omogočajo tudi prilagajanje
seznama kazalnikov trenutnim okoliščinam in potrebam merjenja. MZ pričakuje, da bo
tudi predstavljeni seznam kazalnikov prehodil podobno razvojno pot, dokler ne doseže
svojega končnega cilja, in sicer zagotavljanje koristnih in zanesljivih informacij vsem
relevantnim deležnikom na nadvse pregleden in prijazen način. V tej začetni fazi razvoja
in uporabe kazalnikov za spremljanje kakovosti in varnosti v slovenskem zdravstvu pa MZ
izpostavlja predvsem naslednje cilje (MZ, 2010):




jasneje prepoznati mrežo odgovornosti in pristojnosti vseh deležnikov (ang.
accountability relationships);
ponuditi izhodišče za učinkovit razvoj politik kakovosti na nacionalni in izvajalski
ravni;
pomagati izvajalcem zdravstvenih storitev pri prepoznavanju najboljše prakse z
namenom medsebojnega učenja.

Predstavljeni seznam kazalnikov kakovosti temelji na že uveljavljenih nacionalnih in
mednarodnih kazalnikih, upoštevajoč primere dobre prakse ter preverjene in z dokazi
podprte izkušnje slovenske in svetovne zdravstvene stroke. Seznam vsebuje šest
kazalnikov, ki so jih partnerji iz sistema zdravstvenega varstva na čelu z MZ izbrali in
vključili v Splošni dogovor leta 2006. Poleg kazalnikov, ki so bili predlagani s strani MZ, je
seznam oblikovan na podlagi priporočil različnih partnerskih organizacij in inštitucij ter
mednarodnih projektov, ki so opisani v nadaljevanju (MZ, 2010).
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Kazalniki OECD
Projekt Kazalniki kakovosti v zdravstvu (ang. Health Care Quality Indicators – HCQI) se je
pričel leta 2001, in sicer z nadgradnjo že opravljenega dela pri dveh mednarodnih
projektih, ki sta bila izpeljana v okviru dveh raziskovalnih pobud (Commonwealth Fund in
Nordic Minister Council Working Group on Quality Measurement) (OECD, 2006). Člani
projekta HCQI so želeli v sodelovanju z Delovno skupino za kakovost in varnost Evropske
komisije (European Commission's Safety and Quality of Care Working Group) ter mrežo
EUNetPas (European Union Network for Patient Safety) spodbuditi uvedbo in uporabo
kazalnikov HCQI v vseh državah EU. Glavni cilji projekta HCQI so se osredotočali na
oblikovanje in uvedbo skupnih ter primerljivih kazalnikov na ravni držav članic OECD.
Celoten projekt je bil podprt tudi z izdajo publikacije OECD Health at a glance, ki je v letu
2007 pričela spremljati stanje kakovosti v zdravstvu. Izvedena analiza kakovosti je
temeljila na 14 kazalnikih iz leta 2006, ki so pokrivali različna področja kakovosti
zdravstvene oskrbe (akutna stanja, oskrba bolnikov z rakom, kronične in prenosljive
bolezni ipd.). OECD je zaradi naraščajočega zanimanja in pomembnosti raziskav,
povezanih s kakovostjo, sledil nezaustavljivemu trendu in nadaljeval s spremljanjem
kakovosti v zdravstvu tudi v naslednjih izdajah poročila Health at a glance.
Metodološki okvir HCQI projekta (Slika 50) bi naj omogočil spremljanje kazalnikov
kakovosti v državah članicah OECD in zagotovil možnosti za izvedbo mednarodnih
primerjav. Dosedanja poročila (OECD, 2007 in 2009) namreč razkrivajo številna razhajanja
in pomembne vsebinske in metodološke razlike na področju spremljanja kazalnikov
kakovosti v različnih državah. Projekt HCQI naj bi po pričakovanjih sprožil različne
aktivnosti za neposredno povezovanje in sodelovanje med državami ter zagotovil
institucionalni okvir za prenos izkušenj, znanj in dobrih praks med državami. Nekateri
kazalniki kakovosti znotraj projekta HCQI so bili načrtno oblikovani tako, da omogočajo
vrednotenje in primerjave med posameznimi izvajalci zdravstvene dejavnosti oziroma
regijami znotraj ene ali več držav.
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Slika 50: Okvir HCQI projekta
ZDRAVJE
Kako zdravi so državljani držav članic OECD?
Zdravstvene
razmere

Človeške funkcije in
kakovost življenja

Pričakovana življenjska
doba in dobro počutje

Umrljivost

NEZDRAVSTVENE DETERMINANTE ZDRAVJA
Kateri nezdravstveni dejavniki vplivajo na zdravje? Kako in kdaj bolniki
dostopajo do zdravstvene oskrbe?
Zdravstveno obnašanje
in življenjski slog
razmere

Osebni/skupnostni
viri

Socio-ekonomski
pogoji in okolje

Fizično
okolje

Enakost

USPEŠNOST ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Kako uspešen je zdravstveni sistem? Kakšna je raven zdravstvene oskrbe, upoštevajoč
različne zdravstvene potrebe bolnikov? Kolikšni so stroški za ohranjanje opredeljene ravni
uspešnosti?
Dimenzije zdravstvene oskrbe

Kakovost

Dostop

Zdravstvene
potrebe
Učinkovitost

Odzivnost /
Osredotočenost
na bolnika

Varnost

Stroški/
izdatki

Dostopnost

Ohranitev
zdravja

Ozdravitev

X

X

Življenje z
boleznijo ali
invalidnostjo

Spopadanje s
koncem
življenja

Osredotočenost
HCQI projekta

Uspešnost (makro- in mikroekonomska uspešnost)

ZASNOVA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA, POLITIKE IN VSEBINSKI OKVIR
Kateri so pomembni strukturni, politični in vsebinski vidiki, ki so specifični za posamezne
zdravstvene sisteme in so lahko koristni za vrednotenje kakovosti delovanja zdravstvenih
sistemov?
Druge determinante uspešnosti (npr.
zmogljivosti države)

Značilnosti delovanja zdravstvenega
sistema

Vir: prirejeno po Arah et al. (2005)
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Projekt PATH
Projekt PATH je bil zagnan leta 2003 pod okriljem Regionalnega urada SZO za Evropo.
Temeljni cilj projekta PATH je bil usmerjen v razvoj celovitega orodja za ocenjevanje
uspešnosti s ciljem izboljšanja kakovosti v bolnišnicah (ang. Performance Assessment Tool
for Quality Improvement in Hospitals – PATH). Okvir orodja je bil izoblikovan s strani
interdisciplinarne skupine mednarodnih strokovnjakov, ki so imeli dolgoletne izkušnje na
področju spremljanja in vrednotenja različnih vidikov uspešnosti, učinkovitosti ter
kakovosti v zdravstvu. Oblikovanje okvirja je v prvi teoretični fazi temeljilo na obsežni
analizi dotedanjih raziskovalnih izsledkov in literature s področja kakovosti v zdravstvu, v
drugi empirični fazi pa je skupina strokovnjakov s pomočjo terenskega dela in izvedbe
ankete v 20 evropskih državah združila teoretične in praktične izsledke in predstavila
končno različico orodja (MZ, 2010). PATH tako predstavlja uporabno orodje, ki omogoča
poglobljeno analizo poslovnih izidov, identifikacijo kritičnih področij, v naslednji fazi pa na
podlagi pridobljenih rezultatov tudi oblikovanje ustreznih operativnih ukrepov za
izboljšanje poslovne uspešnosti bolnišnic. Polega omenjenega ponuja PATH tudi
objektivna izhodišča za izvedbo nacionalnih ali mednarodnih primerjav in prenos dobrih
praks, kjer je to mogoče. V okviru projekta PATH je bila zamišljena tudi povezava
evropskih bolnišnic v funkcionalno mrežo, ki bi temeljila na načelih učinkovitega
poslovanja, medsebojnega sodelovanja in najvišjih standardih kakovosti. Projekt PATH je
k sodelovanju pritegnil številne evropske bolnišnice, veliko zanimanje za ocenjevanje
uspešnosti in izboljševanje kakovosti pa so pokazale tudi slovenske bolnišnice.
Kazalniki projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije
Projekt Kakovost v zdravstvu Slovenije se je pričel izvajati leta 1999, vsebinsko pa temelji
na spoznanjih, ki so bila pridobljena s pomočjo Perinatalnega informacijskega sistema
Slovenije, ki je začel z delovanjem že leta 1986. Glavni pobudnik in koordinator projekta
je Zdravniška zbornica Slovenije, ki je k sodelovanju pritegnila vse ključne partnerje
znotraj sistema zdravstvenega varstva, in sicer: MZ, ZZZS, IVZ, izvajalce zdravstvenih
storitev in druge. Pilotska različica projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije se je pričela
izvajati leta 2000, od leta 2002 pa se v sklopu projekta izvaja redno zbiranje in
spremljanje podatkov, povezanih s stanjem in razvojem kakovosti v slovenskem
zdravstvu. Projekt Kakovost v zdravstvu Slovenije se je od vzpostavitve postopno razvijal
in širil na različna področja zdravstva, zbirka razpoložljivih podatkov pa je posledično
naraščala in je v letu 2010 že presegla 300.000 zbranih vprašalnikov (MZ, 2010). V
Priročnik o kazalnikih kakovosti so bili vključeni tisti kazalniki iz projekta Kakovost v
zdravstvu Slovenije, katerih spremljanje se je v zadnjih letih najbolj uveljavilo oziroma je
zelo pomembno za vrednotenje in nadaljnji razvoj kakovosti v slovenskem zdravstvu.
Kazalniki kakovosti, ki so predstavljeni v priročniku, se morajo v skladu z novimi spoznanji
in izkušnjami na področju nenehno prilagajati in nadgrajevati. Pomembno pa je zagotoviti
tudi vsebinsko kontinuiteto kazalnikov kakovosti, ki bo omogočala primerljivost vrednosti
kazalnikov v daljših časovnih obdobjih. MZ (2010) je v Priročniku o kazalnikih kakovosti
izpostavilo tudi potrebo po vzpostavitvi usmeritvenega odbora, ki naj bi spodbujal in
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usklajeval nadaljnji razvoj na področju, ter k projektu oblikovanja kazalnikov kakovosti
pritegnil čim večje število zdravstvenih zavodov.
Priročnik o kazalnikih kakovosti poudarja, da kakovost zdravstvene oskrbe predstavlja
temelj uspešnega zdravstvenega sistema (MZ, 2010). Mednarodne organizacije skladno s
tem opozarjajo, da postaja spremljanje in vrednotenje kakovosti procesov zdravstvene
oskrbe zaradi objektivnih razlogov zdravstvene in ekonomske narave vedno bolj
pomembno in hkrati vedno bolj težavno (SZO, 2009; OECD, 2010). Zavedajoč se dejstva,
da je merjenje kakovosti v zdravstvu namenjeno izredno širokemu krogu zainteresiranih
uporabnikov in zelo kompleksno, MZ v Priročniku o kazalnikih kakovosti poudarja, da
trenutni seznam kazalnikov ne more zadostiti vsem potrebam, saj le-ta predstavlja ozek in
osnovni nabor kazalnikov kakovosti, za katere je bilo ocenjeno, da so v času izdaje
priročnika najpomembnejši.
5.2.2

KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Za vrednotenje poslovanja in izrabe javnozdravstvenih virov ter naložbenih in stroškovnih
vidikov delovanja javnih zdravstvenih zavodov se v Sloveniji uporabljajo kazalniki poslovne
učinkovitosti. MZ je prvotni nabor kazalnikov poslovne učinkovitosti oblikovalo leta 2006,
od leta 2008 dalje pa morajo vsi izvajalci zdravstvenih storitev (bolnišnice) izmerjene
vrednosti kazalnikov poslovne učinkovitosti poročati ZZZS in objavljati v letnih poročilih.
Kazalniki poslovne učinkovitosti naj bi predstavljali temeljno orodje za spremljanje in
vrednotenje porabe finančnih, materialnih in človeških virov ter posledično omogočali
pravočasno načrtovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov v zdravstvenih zavodih (ZZZS,
2012). Pri postopku vrednotenja poslovanja se zbrani kazalniki poslovne učinkovitosti
primerjajo z letnim finančnim načrtom zdravstvenega zavoda, upoštevajoč trenutno stanje
na obravnavanih področjih (MZ, 2012). Kazalniki poslovne učinkovitosti so opredeljeni v
prilogi Splošnega dogovora za tekoče pogodbeno leto (Priloga BOL II/b-7) in se
izpolnjujejo v skladu z ustrezno metodologijo (ZZZS, 2013). Spremljanje kazalnikov
poslovne učinkovitosti sledi standardom in merilom, ki jih je predpisalo MZ, s ciljem
izboljšanja učinkovitosti in kakovosti poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov na
področju zdravstvenega varstva. V sklopu spodbujanja bolj učinkovitih poslovnih procesov
morajo izvajalci zdravstvenih storitev vsako leto na novo izdelati in natančno opredeliti
tudi najmanj dve klinične poti. Poleg spremljanja in vrednotenja kazalnikov poslovne
učinkovitosti, ki je načrtovano v pravi fazi, je v nadaljevanju predvidena tudi medsebojna
primerjava kazalnikov znotraj primerljivih skupin bolnišnic oziroma izvajalcev zdravstvenih
storitev.
Metodološka navodila za izpolnjevanje vprašalnika in sam vprašalnik za spremljanje
kazalnikov poslovne učinkovitosti sta sestavljena enotno za vse izvajalce zdravstvene
dejavnosti, upoštevajoč nekatere posebnosti zdravstvenih zavodov, ki delujejo na
določenih področjih. Kazalniki učinkovitosti se prikazujejo za obdobje enega leta in so
razdeljeni v tri širše sklope (za natančnejši prikaz vseh kazalnikov znotraj naštetih
kategorij glej Prilogo splošnega dogovora BOL II/b-7) (MZ, 2013):
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I. Kazalniki poslovanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kazalnik gospodarnosti
Delež amortizacije v pogodbah ZZZS
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev
Stopnja odpisanosti opreme
Dnevi vezave zalog materiala
Koeficient plačilne sposobnosti
Koeficient zapadlih obveznosti
Kazalnik zadolženosti
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
Prihodkovnost sredstev

II. Kazalniki spremljanja učinkovitosti izrabe virov
A. KADROVSKI VIRI (obremenitve kadrovskih virov na hospitalni in ambulantni ravni)
1. Izhodišča metodologije
1.1. Kader
1.2. Obseg dela
1.3. Kazalniki obremenjenosti kadra
2. Navodila za vnos podatkov v posamezne tabele za izračun obremenjenosti
B. OPREMSKI VIRI (uporaba in izraba tehnoloških in operativnih zmogljivosti)
1. Izkoriščenost aparatur
2. Izkoriščenost operacijskih dvoran
3. Izkoriščenost intenzivnih enot
C. PROSTORSKI VIRI (uporaba in izraba prostorskih zmogljivosti pri opravljanju različnih
dejavnosti)
1.
2.
3.
4.

Hospitalna dejavnost
Ambulantna dejavnost
Dializna dejavnost
Ostale dejavnosti

III. Drugi kazalniki
1. Vlaganja v IKT (stroški, povezani z nabavo, vzdrževanjem in nadgradnjo strojne
oziroma programske IKT opreme)
2. Izobraževanje zaposlenih (stroški, povezani z usposabljanjem, izpopolnjevanjem in
izobraževanjem zaposlenih)
3. Energija (stroški, povezani s porabo elektrike, vode, plina ipd.)
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Kazalniki poslovne učinkovitosti omogočajo spremljanje različnih ekonomskih postavk
znotraj letnega poslovnega izida in stopnjo realizacije finančnega načrta, kar posledično
omogoča relativno objektivno vrednotenje poslovnega uspeha posameznega
zdravstvenega zavoda v določenem obdobju. Poenoten način poročanja kazalnikov
poslovne učinkovitosti zagotavlja boljše možnosti za nadzor nad porabo proračunskih
sredstev ter predstavlja dobro izhodišče za izvedbo medsebojnih primerjav med
bolnišnicami in drugimi primerljivimi izvajalci zdravstvenih storitev.
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 navaja, da se kazalniki kakovosti in kazalniki
poslovne učinkovitosti spremljajo v skladu z metodološkimi navodili, ki so objavljena v
Priročniku o kazalnikih kakovosti ter podrobnejših pojasnilih, ki jih po potrebi zagotovi MZ.
Natančen seznam kazalnikov kakovosti in kazalnikov poslovne učinkovitosti, ki so
namenjeni spremljanju poslovanja zdravstvenih zavodov v letu 2013, je objavljen v Prilogi
BOL II/b. Kazalniki poslovne učinkovitosti so tako navedeni v Prilogi BOL II/b-7, kazalniki
kakovosti pa v Prilogi BOL II/b-8. Izvajalci zdravstvene dejavnosti naj bi kazalnike
poslovne učinkovitosti za preteklo leto objavili na spletnih straneh zdravstvenega zavoda
do 20. 3. tekočega leta, kazalniki kakovosti pa bi se naj spremljali mesečno od 1. januarja
naprej ter javno objavljali na spletnih straneh zdravstvenih zavodov vsake tri mesece
(ZZZS, 2013 – Priloga BOL II/b). Poleg samih vrednosti kazalnikov kakovosti morajo
izvajalci zdravstvene dejavnosti v svojih poročilih navesti tudi načrte in ustrezne ukrepe za
izboljšanje stanja na področju kakovosti zdravstvenih storitev.
5.2.3

ANALIZA VRZELI MED SLOVENSKIMI ZDRAVSTVENIMI KAZALNIKI IN
PRIPOROČILI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ

Pri ugotavljanju ustreznosti in uporabnosti zdravstvenih kazalnikov (tako kazalnikov
kakovosti kot tudi kazalnikov poslovne učinkovitosti), ki so namenjeni spremljanju ter
vrednotenju javnega zdravja in delovanja slovenskega zdravstvenega sistema, je treba na
eni strani upoštevati realne informacijske potrebe upravljavcev zdravstvenih zavodov
oziroma zdravstvenega sistema kot celote, na drugi pa potencialna odstopanja med
obstoječimi zdravstvenimi kazalniki v Sloveniji in zdravstvenimi kazalniki, ki so priporočeni
s strani vodilnih mednarodnih organizacij (SZO, EU in OECD). V nadaljevanju bodo v prvi
fazi predstavljeni temeljne značilnosti in nabori zdravstvenih kazalnikov, ki jih za
vrednotenje javnega zdravja in delovanja zdravstvenih sistemov priporočajo SZO, EU in
OECD. V drugi fazi bo izvedena analiza vrzeli med obstoječimi zdravstvenimi kazalniki v
Sloveniji ter priporočenimi zdravstvenimi kazalniki s strani SZO, EU in OECD. Ob koncu
poglavja bodo predstavljena temeljna vsebinska in procesna merila, ki naj bi jih v luči
učinkovitega zadovoljevanja vse bolj raznovrstnih in naraščajočih informacijskih potreb v
zdravstvu izpolnjevali kakovostni sistemi zdravstvenih kazalnikov, povzeto pa bo tudi
splošno stanje ter ugotovljene ovire in pomanjkljivosti na področju uporabe zdravstvenih
kazalnikov v Sloveniji.
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Projekt Evropska podatkovna baza zdravje za vse
SZO, ki združuje 194 držav članic, je vodilna svetovna avtoriteta na področju spremljanja
javnega zdravja in promocije ukrepov za bolj zdravo življenje in izboljšanje kakovosti
delovanja zdravstvenih sistemov v svetu. V sklopu svojih aktivnosti SZO vsako leto objavi
poročilo, imenovano Svetovna zdravstvena statistika (ang. World Health Statistics), ki
podaja analizo stanja in najnovejših dogodkov na področju svetovnega zdravja ter
napredka v smeri predhodno opredeljenih razvojnih ciljev. SZO poudarja pomen
celovitega spremljanja delovanja zdravstvenih sistemov in izpostavlja vlogo zdravstvenih
kazalnikov kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov na poti izboljševanja javnega
zdravja, zmanjševanja zdravstvenih tveganj in vzpostavitve temeljev za trajnostni razvoj
ter bolj učinkovito in kakovostno poslovanje zdravstvenih sistemov. V poročilu Svetovna
zdravstvena statistika za leto 2013 SZO predstavlja preko 110 kazalnikov za spremljanje
zdravja in delovanja zdravstvenih sistemov ter drugih z zdravjem povezanih dejavnikov
(okoljskih, socialnih, ekonomskih). Priporočeni zdravstveni kazalniki so razporejeni v devet
širših sklopov (SZO, 2013):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pričakovana življenjska doba in umrljivost
Umrljivost zaradi specifičnih vzrokov in obolevnost
Izbrane nalezljive/prenosljive bolezni
Področja, ki jih pokrivajo zdravstvene storitve
Dejavniki tveganja
Zdravstveni sistemi
Izdatki za zdravstvo
Neenakosti na področju zdravja
Demografski in socialno-ekonomski dejavniki

Zaradi neenakomernega razvoja zdravstvenih sistemov v različnih delih sveta izvaja SZO
projekte spremljanja javnega zdravja in vrednotenja delovanja zdravstvenih sistemov tudi
na ožjih oziroma bolj homogenih območjih (gledano z geografskih, socialno-ekonomskih in
kulturno-zgodovinskih vidikov). Slovenija preko IVZ sodeluje pri enem izmed tovrstnih
projektov SZO (regionalni oddelek SZO za Evropo) imenovanem Evropska podatkovna
baza Zdravje za vse (ang. European health for all database – HFA-DB). Seznam
kazalnikov, ki se v sklopu projekta Evropska podatkovna baza zdravje za vse uporablja za
spremljanje javnega zdravja in vrednotenje delovanja zdravstvenih sistemov, je prikazan v
Prilogi 2. Originalna baza zdravstvenih podatkov vsebuje imena kazalnikov, metapodatke
(definicije, pojasnila itd.) in kazalnike vseh sodelujočih držav, za obdobje od leta 1971 do
zadnjega dosegljivega leta (IVZ, 2013). Uradna poročevalca zdravstvenih statističnih
podatkov za potrebe HFA-DB sta IVZ in SURS.
Projekt Spremljanje zdravstvenih kazalnikov Evropske skupnosti
Projekt Spremljanje zdravstvenih kazalnikov Evropske skupnosti (ang. European
Community Health Indicators Monitoring – ECHIM, do leta 2005 se je imenoval ECHI) pod
okriljem EU je pričel z delom leta 1998. V naslednji letih, vse do leta 2012, je projekt
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ECHIM deloval v smeri razvoja in vzpostavitve celovitega nabora kazalnikov ter sistema za
stalno spremljanje in nadzor delovanja zdravstvenih sistemov v državah članicah EU in
širše (Tuomi-Nikula et al., 2012). Izhajajoč iz predpostavke, da sta kakovostno
načrtovanje in implementacija javnih zdravstvenih politik kritično odvisni od ustreznih
zdravstvenih kazalnikov, je projekt ECHIM po 7 letih dela in več uspešnih mednarodnih
pobudah leta 2005 uspel vzpostaviti obsežen nabor kazalnikov, imenovan Dolgi seznam
ECHIM (ang. ECHIM longlist), ki vsebuje približno 500 natančno opredeljenih zdravstvenih
kazalnikov, razdeljenih v štiri širše vsebinske sklope, in sicer: demografski in socialnoekonomski dejavniki, zdravstveno stanje, determinante zdravja in zdravstveni sistemi.
Vzpostavitvi nabora zdravstvenih kazalnikov je sledila izgradnja sistema za spremljanje,
nadzor in poročanje o delovanju zdravstvenih sistemov v državah članicah EU. V luči večje
operativnosti ter preglednejšega zbiranja in vrednotenja zdravstvenih kazalnikov je
projektni konzorcij ECHIM opredelil tudi skrčeni seznam, ki obsega 88 zdravstvenih
kazalnikov, razvrščenih v pet vsebinskih sklopov (glej Prilogo 2): demografski in socialnoekonomski dejavniki, zdravstveno stanje, determinante zdravja, zdravstveni ukrepi:
zdravstvene storitve, ter zdravstveni ukrepi: promocija zdravja.
Do leta 2012 je bilo 67 kazalnikov že vključenih v stalne mednarodne zbirke podatkov, kar
pomeni, da so le-ti na voljo tudi za večino držav, vključenih v projekt ECHIM, medtem ko
so preostali kazalniki še v fazi priprave za mednarodno uporabo. Vsi kazalniki so
dokumentirani oziroma natančno opredeljeni in opremljeni z metapodatki, v predhodnih
letih pa so se tudi redno dopolnjevali glede na vsebinske spremembe in razvoj stroke.
Dostop do ECHIM kazalnikov je mogoč na spletni strani Evropske komisije
(http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm), s čigar podporo je bilo
razvito tudi interaktivno spletno orodje HEIDI Data Tool, ki omogoča dostop do ECHIM
kazalnikov, njihov grafični prikaz v časovni vrsti in mednarodno primerjavo želenih
parametrov (Evropska komisija: HEIDI Data Tool, 2013).
Pri vzpostavitvi nabora kazalnikov za spremljanje in nadzor delovanja zdravstvenih
sistemov ter pridobivanja potrebnih podatkov za opredeljene kazalnike se je projekt
ECHIM poleg mednarodnih zdravstvenih baz podatkov, ki jih vodijo mednarodne
organizacije, kot so Eurostat, OECD in SZO, naslanjal predvsem na nacionalne agencije, ki
upravljajo z zdravstvenimi podatki v obravnavanih državah. Slednje je v veliki meri še
dodatno pripomoglo k vzpostavljanju enotnega okvirja, ki naj bi v naslednjih letih
omogočil in olajšal izvedbo kakovostnih mednarodnih primerjav na ključnih področjih
zdravstva med posameznimi državami in tako spodbudil države oziroma resorna
ministrstva k sprejemanju potrebnih ukrepov. V projekt ECHIM je od leta 2009 vključena
tudi Slovenija. Vse aktivnosti na projektu vodi in koordinira IVZ, pripravljenost Slovenije za
uvedbo in spremljanje ECHIM kazalnikov in potencialna primerjava z drugimi državami pa
je prikazana v Tabeli 11.
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Tabela 11: Stanje na področju spremljanja ECHIM kazalnikov
Pripravljenost držav za uvedbo in spremljanje ECHIM kazalnikov
Zelo dobra

Država

Avstrija
Belgija
Bolgarija
Danska
Ciper

Češka

Dobra

Državno
ECHIM
poročilo,
Izvedbeni
raziskava,
razpoložljivost razpoložljivost
pogoji
podatkov
podatkov

Zmerna

Ne preveč dobra

Glavna težava

Glavna rešitev

Sredstva / Človeški viri

Nove raziskave zdravstvenih Ureditev in predpisi iz EK
intervjujev

Zapleteni administrativni
postopki

Izboljšava podatkovnih virov Ureditev in predpisi iz EK /
Eurostat

Sredstva / Človeški viri

Vsaj delna uvedba ECHI
kazalnikov

Sredstva / Človeški viri

Izboljšava podatkovnih virov Mednarodna primerjava
podatkov

Pomanjkljiv / nekakovosten
zdravstveni informacijski
sistem
Ni politične volje
/ ozaveščenosti

Izboljšava podatkovnih virov Ureditev in predpisi iz EK /
Eurostat

Sredstva / Človeški viri
Estonija
Finska

Glavna izboljšava

Ni informacij

Sredstva / Človeški viri

Ureditev in predpisi iz EK /
Eurostat

Nove raziskave zdravstvenih Ureditev in predpisi iz EK /
Eurostat
intervjujev in zdravstvenih
pregledov
EZZ je v fazi implementacije Vključitev ECHI priporočil v
nacionalne zdravstvene
strategije
Vsaj delna uvedba ECHI
Več sredstev /
kazalnikov
človeških virov

Irska

Zapleteni administrativni
postopki

Mednarodna primerjava
podatkov / Ureditev in
predpisi iz EK / Eurostat
Izpolnitev seznama ECHI
Implementacija
nacionalnega zdravstvenega kazalnikov s potrebnimi
definicijami
nadzora
Nove raziskave zdravstvenih Vključitev ECHI priporočil v
nacionalne zdravstvene
intervjujev in zdravstvenih
strategije
pregledov
Nove raziskave zdravstvenih Ureditev in predpisi iz EK /
Eurostat
intervjujev in zdravstvenih
pregledov
Vsaj delna uvedba ECHI
Vključitev ECHI priporočil v
kazalnikov
nacionalne zdravstvene
strategije
Politike / zakonodaja
Sodelovanje na
v pripravi
na nacionalni ravni

Italija

Zapleteni administrativni
postopki

Vsaj delna uvedba ECHI
kazalnikov

Metodologija za izračun
kazalnikov

Sredstva

Nove raziskave zdravstvenih
intervjujev in zdravstvenih
pregledov
Povezava zdravstvenih
zapisov v pripravi

Nove raziskave
zdravstvenih intervjujev in
zdravstvenih pregledov
Metodologija za izračun
kazalnikov

Francija

Zapleteni administrativni
postopki
Sredstva / Človeški viri

Nemčija

Grčija

Madžarska

Pomanjkljiv / nekakovosten
zdravstveni informacijski
sistem
Ni politične volje
/ ozaveščenosti
Sredstva / Človeški viri

Islandija

Latvija
Litva
Luksemburg

Zapleteni administrativni
postopki
Pomanjkljiv / nekakovosten
zdravstveni informacijski
sistem
Sredstva / Človeški viri

Malta

Nizozemska
Norveška

Poljska

Portugalska
Slovenija

Španija

Upravljanje podatkov
Manjkajo raziskave
zdravstvenih pregledov
Pomanjkljiv / nekakovosten
zdravstveni informacijski
sistem
Pomanjkljiv / nekakovosten
zdravstveni informacijski
sistem
Sredstva /
Človeški viri
Zapleteni administrativni
postopki
Sredstva / Človeški viri

Švedska
Velika Britanija

Zapleteni administrativni
postopki

Politike / zakonodaja
v pripravi

Izboljšava podatkovnih virov Sodelovanje na
na nacionalni ravni
Evropska raziskava
Nacionalna zakonodaja
zdravstvenih intervjujev in
sistem zdravstvenih računov
ter raziskave zdravstvenih
pregledov
Izboljšava podatkovnih virov Sodelovanje na
na nacionalni ravni
Nove raziskave zdravstvenih
intervjujev in zdravstvenih
pregledov
Politike / zakonodaja
v pripravi

Izboljšava podatkovnih virov Sodelovanje na
na nacionalni ravni
Izboljšava podatkovnih virov Sodelovanje na
na nacionalni ravni
Vsaj delna uvedba ECHI
kazalnikov

Vključitev ECHI priporočil v
nacionalne zdravstvene
strategije
Nove raziskave zdravstvenih Več sredstev /
človeških virov
intervjujev in zdravstvenih
pregledov
Izboljšava podatkovnih virov Sodelovanje na
na nacionalni ravni

Vir: prirejeno po Tuomi-Nikula et al. (2012)
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Izpolnitev seznama ECHI
kazalnikov s potrebnimi
definicijami
Več sredstev /
človeških virov

Po podatkih, ki jih navaja ECHIM in se nanašajo na Slovenijo, je 65 % kazalnikov, ki se
nahajajo na ECHIM seznamu, mogoče najti v različnih podatkovnih virih mednarodnih
organizacij. Po navedbah raziskave ECHIM največ manjkajočih podatkov izhaja iz
kategorije »zdravstveni ukrepi: zdravstvene storitve«. Na nacionalni ravni je dostopnih 87
% ECHIM kazalnikov. Večina podatkov za kazalnike izvira iz različnih zdravstvenih
raziskav, anket in zdravstvenih pregledov, bolnišnični podatki pa v večini izhajajo iz
registrov in letnih poročil. Pri uparjanju podatkov za potrebe podatkovnih baz
mednarodnih zdravstvenih organizacij in njihovih raziskav poleg IVZ sodelujejo še MZ,
SURS, ZZZS in Register raka RS.
Zdravstveni kazalniki OECD
Tudi OECD, ki združuje 34 gospodarsko najbolj razvitih držav na svetu, je zelo aktiven na
področju spremljanja in vrednotenja razvoja ter kakovosti delovanja zdravstvenih
sistemov v državah članicah (OECD, 2013). Glede na zaskrbljujoče demografske in
zdravstvene trende ter upoštevajoč stalno rast deleža izdatkov za zdravstvo v BDP držav
članic v zadnjih dvajsetih letih (z izjemo zadnjih let zaradi finančne in gospodarske krize)
je OECD pred dobrim desetletjem zasnoval enega izmed najbolj obsežnih sistemov
kazalnikov za vrednotenje delovanja zdravstvenih sistemov. Sistem kazalnikov se je z leti
vsebinsko dopolnjeval in nadgrajeval, izdelana pa je bila tudi pripadajoča spletna
aplikacija (OECD.StatExtracts), ki omogoča spremljanje kazalnikov za posamezne države v
izbrani časovni vrsti in primerjave med državami članicami OECD. Leta 2013 je izšla
najobsežnejša zbirka zdravstvenih kazalnikov do sedaj, z imenom OECD Zdravstvena
statistika 2013 (ang. OECD Health Statistics 2013). Izdaje tovrstnih publikacij, ki so
vsebovale sezname zdravstvenih kazalnikov, so se v prejšnjih letih imenovale OECD
zdravstveni podatki (ang. OECD Health Data).
OECD Zdravstvena statistika 2013, ki je izšla 27. junija 2013, predstavlja seznam, ki
vsebuje približno 700 kazalnikov ter ponuja najbolj celovit vir primerljivih statističnih
podatkov o zdravju in zdravstvenih sistemih v državah članicah OECD. V poročilo je
vključena tudi Slovenija, ki je članica OECD od julija 2010. Slovenija je kot članica
zavezana k poročanju zdravstvenih podatkov, glavno vlogo pri posredovanju zdravstvenih
podatkov in kazalnikov oziroma poročanju OECD pa imata IVZ in MZ. Zaradi obsežnosti
izvirnega seznama kazalnikov in znatnih težav pri pridobivanju vseh zdravstvenih
podatkov, ki so potrebni za izračun predlaganih kazalnikov, se za potrebe vrednotenja
delovanja zdravstvenih sistemov in mednarodnih primerjav najpogosteje uporablja skrčeni
seznam, ki vsebuje 37 zdravstvenih kazalnikov in je prikazan v Prilogi 2.
Izvirni seznam OECD vsebuje sklope zdravstvenih kazalnikov, ki pokrivajo naslednja
področja:



zdravstveno stanje (pričakovana življenjska doba, obolevnost, umrljivosti mater in
dojenčkov ipd.),
nemedicinske determinante zdravja (uživanje hrane, alkohola in tobaka, debelost
in prekomerna telesna teža – ankete in izmerjeni podatki ipd.),
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zdravstveni viri in izkoriščenost zmogljivosti (zdravstvene zaposlitve, bolniške
postelje, medicinska tehnologija, cepljenje, povprečna ležalna doba, odpusti,
kirurški postopki in transplantacije ipd.),
poraba in prodaja zdravil ter trg generičnih zdravil,
viri za dolgotrajno nego in izkoriščenost zmogljivosti (postelje za dolgotrajno nego
v domovih za ostarele, prejemniki dolgotrajne oskrbe bodisi v inštitucijah ali doma,
po starosti in spolu ipd.),
izdatki za zdravstvo in financiranje zdravstva (celotni izdatki za zdravstvo,
preventivne aktivnosti in javno zdravje, izdatki za bolnišnično in izvenbolnišnično
zdravljenje bolnikov, izdatki za nego na domu, farmacevtski izdelki, terapevtski
aparati in drugi medicinski trajni in netrajni izdelki, tekoči izdatki za zdravje ter
izdatki za zdravje glede na vir/sistem financiranja ipd.),
splošni podatki o socialnih, demografskih in ekonomskih dejavnikih (število
bolnikov z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, starostna struktura prebivalstva,
makro-ekonomske razmere, menjalni tečaji nacionalne valute ipd.).

V nadaljevanju bo predstavljena analiza vrzeli (ang. gap analysis) med zdravstvenimi
kazalniki (kazalniki kakovosti in kazalniki poslovne učinkovitosti), ki se uporabljajo v
Sloveniji, in zgoraj prikazanimi zdravstvenimi kazalniki, ki jih za vrednotenje javnega
zdravja in spremljanje delovanja zdravstvenega sistema priporočajo SZO, EU in OECD.
Analiza vrzeli je proces, s katerim organizacija ali posameznik primerja dejansko oziroma
trenutno stanje na določenem področju (uspešnost poslovanja, višina stroškov, napredek
na projektu ipd.) z referenčnim (pričakovanim oziroma želenim) stanjem na
obravnavanem področju (Slika 51). Izvaja se s ciljem ugotavljanja, ali so pričakovanja
oziroma želje izpolnjene ter vrednotenja učinkovitosti pri uporabi lastnih materialnih in
nematerialnih virov. Analiza vrzeli skuša odgovoriti na vprašanji, »kje smo?« (trenutno
stanje) in »kje želimo biti?« (ciljno stanje) (Rouse, 2011). Analiza vrzeli je lahko koristno
orodje pri odkrivanju in razreševanju zaznanih težav, saj omogoča relativno zanesljivo in
pregledno merjenje odstopanj med dejanskim in želenim stanjem na različnih področjih,
na podlagi slednjih ugotovitev pa tudi načrtovanje ustreznih ukrepov in sprememb za
dosego želenih ciljev. Zaradi večje preglednosti bo analiza vrzeli zajemala samo
primerjavo širših in predvidoma najpomembnejših sklopov zdravstvenih kazalnikov ter
potencialnih vsebinskih razhajanj med njimi. Primerjani sklopi zdravstvenih kazalnikov so
oblikovani na podlagi skupnih značilnosti in predstavljajo sintezo različnih sklopov
kazalnikov, ki se nahajajo v vseh štirih predstavljenih modelih kazalnikov (slovenski, SZO,
EU in OECD).
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Slika 51: Analiza vrzeli

Vir: prirejeno po Kelly (2009)
Objektivna primerjava slovenskih zdravstvenih kazalnikov in zdravstvenih kazalnikov, ki so
priporočeni s strani SZO, EU in OECD je težavna zaradi različnih razlogov. Prevladujoči
vzroki za oteženo primerjavo se nanašajo predvsem na:










različno poimenovanje in kategorizacijo posameznih sklopov zdravstvenih
kazalnikov, ki se vsebinsko nanašajo na ista področja (in obratno, v predstavljenih
modelih kazalnikov je kar nekaj sklopov ali kategorij kazalnikov, ki so poimenovani
enako, vsebinsko se pa nanašajo na popolnoma različna področja),
različne metodološke pristope in razlike pri izračunu kazalnikov,
drugačno organizacijsko strukturo in način poslovanja znotraj posameznih
nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva (mreža zdravstvenih zavodov, različni
viri in sistemi financiranja ipd.),
različna institucionalna organiziranost pri spremljanju in posredovanju kazalnikov
(določeni kazalniki se v posameznih državah spremljajo v sklopu drugih inštitucij,
ki niso primarno povezane s področjem zdravstva, npr. SURS v Sloveniji),
podobnost kazalnikov, ki se razlikujejo v specifičnih segmentih (števec,
imenovalec, odstotni delež, starostni razpon ipd.),
prepletenost kazalnikov, ki vsebinsko pokrivajo sorodna in povezana področja ter
jih je mogoče razvrstiti v različne sklope in vrste kazalnikov (kazalniki kakovosti in
kazalniki poslovne učinkovitosti).

Tukaj je treba omeniti, da imamo v Sloveniji za vrednotenje javnega zdravja in
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema dva ločena seznama kazalnikov, in sicer
kazalnike kakovosti in kazalnike poslovne učinkovitosti. Modeli kazalnikov, ki so
priporočeni s strani mednarodnih organizacij, so na drugi strani enotni, zdravstveni
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kazalniki znotraj njih pa so integrirani in omogočajo vrednotenje tako vidikov kakovosti
kot tudi vidikov učinkovitosti delovanja zdravstvenih sistemov.
Kazalniki poslovne učinkovitosti v slovenskem zdravstvu, ki v prvem delu temeljijo na
računovodskih postavkah in se v veliki meri osredotočajo na bilanco stanja in izkaz
poslovnega izida posameznega zdravstvenega zavoda, v drugem delu pa na učinkovitost
izrabe virov ter naložbe in stroške, v takšni obliki niso vsebovani v priporočenih kazalnikih
mednarodnih organizacij. Mednarodne organizacije tovrstno finančno poročanje
prepuščajo notranji zakonski ureditvi in nacionalnim računovodskim standardom
posameznih držav, hkrati pa poudarjajo, da morajo modeli kazalnikov za spremljanje
delovanja zdravstvenih zavodov vsebovati tudi ustrezne kazalnike, ki nudijo upravljavcem
relevantne, zanesljive in pravočasne informacije ter posledično omogočajo bolj učinkovito,
gospodarno in družbeno odgovorno upravljanje zdravstvenih zavodov in celotnega
zdravstvenega sistema. V luči slednjih trditev imajo vsi trije mednarodni modeli
kazalnikov, predstavljeni zgoraj, določeno število kazalnikov, ki se nanašajo na izdatke za
zdravje, različne finančne in poslovne vidike ter stroškovno učinkovitost oziroma porabo
virov v sistemu zdravstvenega varstva. Vrzel med zdravstvenimi kazalniki v Sloveniji in
zdravstvenimi kazalniki, ki so priporočeni s strani SZO, EU in OECD, je predstavljena v
Tabeli 12.
Tabela 12: Vrzel med zdravstvenimi kazalniki v Sloveniji ter SZO, EU in OECD
Sklopi kazalnikov

Slovenija

SZO

EU

OECD

Zdravstveno stanje (pričakovana
življenjska doba, obolevnost in umrljivost)
Izbrane nalezljive/prenosljive bolezni
Izdatki za zdravstvo in financiranje
zdravstva
Demografski in socialno-ekonomski
dejavniki

x

Dejavniki tveganja
Dejavniki okolja/delovnega okolja

x

Zdravje mater in otrok
Determinante zdravja
Nemedicinske determinante zdravja
Zdravstvene storitve/izdelki/aktivnosti
Preventiva in promocija zdravja

x

Varnost bolnikov in osebja
Poraba in prodaja zdravil ter trg
generičnih zdravil
Zdravstveni viri in izkoriščenost
zmogljivosti
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x

Vsebuje
Delno vsebuje

X

Ne vsebuje

Primerjava je izvedena na podlagi izvirnih seznamov kazalnikov (Svetovna zdravstvena statistika 2013, Dolgi seznam ECHIM
2005, OECD Zdravstvena statistika 2013) in ne njihovih skrčenih različic.
V primeru Slovenije sta upoštevana oba seznama zdravstvenih kazalnikov (kazalniki kakovosti in kazalniki poslovne
učinkovitosti).

Vir: lasten
Razlike med modeli kazalnikov so dobro vidne že ob bežnem pregledu nabora kazalnikov.
Vsi predstavljeni modeli kazalnikov so namreč prevladujoče osredotočeni na določena
področja spremljanja in vrednotenja zdravja ter zdravstvenih sistemov, kar razkriva
prioritete in cilje organizacij oziroma okolij, v katerih so modeli kazalnikov nastali. OECD,
ki vsebuje najcelovitejši in najnatančnejši nabor kazalnikov (preko 700), namenja
relativno veliko pozornost izdatkom, virom in aktivnostim v sistemu zdravstvenega
varstva, EU največji pomen pripisuje zdravstvenemu stanju in zdravstvenim storitvam,
SZO postavlja v ospredje zdravstveno stanje (umrljivosti, obolevnost), zmogljivosti
sistema zdravstvenega varstva in zdravje mater in otrok, Slovenija pa izpostavlja
zdravstveno stanje (promocija, preventiva, primarno zdravje) in učinkovitost zdravstvene
oskrbe. Določena prioritetna področja znotraj modelov kazalnikov so pokrita z večjim
številom in bolj natančno sistemiziranim naborom kazalnikov, nekatera področja so samo
delno pokrita s kazalniki, specifična, običajno na konkreten cilj osredotočena področja
spremljanja in vrednotenja zdravja ter zdravstvenih sistemov pa so razumljivo v nekaterih
modelih kazalnikov izpuščena.
Slovenija pri večini kazalnikov dosega primerljive ali delno primerljive rezultate, razen pri
sklopih demografski in socialno-ekonomski dejavniki ter dejavniki okolja/delovnega okolja,
ki nista zajeta v obstoječi nabor slovenskih zdravstvenih kazalnikov. Z vidika vsebinske
strukturiranosti ter strokovne opredelitve kazalnikov in metodološkega okvirja za njihovo
merjenje je nabor slovenskih zdravstvenih kazalnikov v veliki meri skladen s primerjanimi
modeli kazalnikov in priporočili mednarodnih organizacij. Sklope kazalnikov, ki so
pomanjkljivi oziroma le delno vsebujejo priporočene zdravstvene kazalnike, bi bilo treba
dopolniti z ustreznimi kazalniki, ki bi omogočali bolj celovito vrednotenje obravnavanih
področij. Glede na to, da je sklop demografski in socialno-ekonomski dejavniki prisoten v
vseh primerjanih modelih kazalnikov in v vsakem izmed njih obsega relativno veliko število
kazalnikov, kar izkazuje njegovo naraščajočo pomembnost, bi v prihodnosti veljalo
razmisliti o posodobitvi seznama slovenskih zdravstvenih kazalnikov in vključitvi
ustreznega sklopa kazalnikov, ki bi pokrival demografske in socialno-ekonomske vidike
zdravja in delovanja zdravstvenega sistema. Za drugi manjkajoči sklop, dejavniki
okolja/delovnega okolja, ki po številu ni tako obsežen, bi lahko zasnovali ustrezen nabor
kazalnikov in jih vključili v katerega izmed že obstoječih sklopov. Kljub relativni
primerljivosti večine sklopov kazalnikov je treba poudariti, da je število zdravstvenih
kazalnikov, ki se uporabljajo v Sloveniji, znotraj večine primerjanih sklopov občutno
manjše kot v preostalih modelih. Večje število zdravstvenih kazalnikov znotraj posameznih
sklopov omogoča modelom kazalnikov, ki so jih zasnovali SZO, EU in OECD, bolj natančno

149

ter zanesljivo pokrivanje partikularnih vsebinskih področij, v končni fazi pa tudi bolj
celovito spremljanje in vrednotenje javnega zdravja in delovanja zdravstvenega sistema.
V skladu z naštetimi pomanjkljivostmi, ki se pogosto pojavljajo pri izvedbi tovrstnih
primerjav, analiza vrzeli ne zagotavlja celovitega vpogleda v vsebinsko ozadje primerjanih
sklopov kazalnikov (kako uporabni ter relevantni so kazalniki znotraj posameznega sklopa
in ali le-ti omogočajo celovito vrednotenje obravnavanega vsebinskega področja).
Izvedena analiza vrzeli namreč omogoča relativno objektivno formalno primerjavo med
sklopi kazalnikov, ki se pojavljajo v slovenskem seznamu kazalnikov (kakovosti in
poslovne učinkovitosti), in sklopi tistih, ki so priporočeni s strani vodilnih mednarodnih
organizacij na področju. Materialna primerjava med sklopi kazalnikov pa je znatno otežena
zaradi kompleksnosti in specifike področja ter različnih prioritet in ciljev vrednotenja. Tudi
število in sistematizacija kazalnikov znotraj posameznih sklopov se med različnimi modeli
kazalnikov močno razlikujeta, kar pomeni, da je ugotavljanje skladnosti posameznih
sklopov kazalnikov med različnimi modeli kazalnikov do določene mere prepuščeno prosti
presoji ocenjevalca. Pri uporabi tovrstnih metod je torej potrebna posebna previdnost, saj
analiza vrzeli v izolirani obliki, brez poglobljenega poznavanja kontekstualnih dejavnikov
(javnozdravstvene in javnofinančne razmere), vsebine, strukture in dejavnosti
zdravstvenega sistema, ne predstavlja dovolj trdne podlage za zanesljivo presojo
ustreznosti izbranih zdravstvenih kazalnikov v določeni državi. Skladno s tem bodo v
nadaljevanju podane ugotovitve, ki se ne nanašajo na vsebinske vidike zdravstvenih
kazalnikov, ampak predvsem na sam koncept zdravstvenih kazalnikov, njegovo vlogo in
sprejetost v zdravstvenem sistemu in stanje na področju spremljanja, uporabe in analize
zdravstvenih kazalnikov v slovenskem zdravstvenem okolju.
5.2.4

IZHODIŠČA
ZA
UPORABO
ZDRAVSTVENIH
KAZALNIKOV
IN
UGOTOVLJENE POMANJKLJIVOSTI NA PODROČJU SPREMLJANJA
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Kazalniki kakovosti in kazalniki poslovne učinkovitosti v obliki, kakršni jih poznamo in
uporabljamo danes, so relativna novost v Sloveniji. Na nekaterih ožjih in bolj
specializiranih področjih so podobni sistemi kazalnikov obstajali že v preteklosti, vendar te
aktivnosti spremljanja in vrednotenja poslovanja niso zajemale tolikšnega števila
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in niso imele tako pomembne vloge znotraj nacionalne
strategije za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poslovanja celotnega zdravstvenega
sistema. Kazalniki kakovosti, ki so bili oblikovani in predstavljeni leta 2010, in kazalniki
poslovne učinkovitosti, ki so nastali nekaj let prej, predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji
razvoj in vzpostavitev celovitega sistema za spremljanje ter vrednotenje javnega zdravja
in delovanja zdravstvenega sistema, predvsem pa za sprejemanje ustreznih ukrepov na
področju slovenskega zdravstva. Kljub nespornemu napredku na področju vrednotenja
kakovosti in učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva s pomočjo zdravstvenih
kazalnikov v zadnjih letih pa se njihova uporaba v slovenskem zdravstvu sooča s številnimi
težavami, ki so prisotne tako na strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot tudi na strani
upravljavcev in odločevalcev (MZ, IVZ, ZZZS) v zdravstvenem sistemu.
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Ena izmed glavnih pomanjkljivosti je razdrobljenost spremljanja kakovosti in učinkovitosti
oziroma pomanjkanje celovitega in jasnega strateškega okvirja, v katerega bi morali biti
umeščeni tako kazalniki kakovosti kot tudi kazalniki poslovne učinkovitosti v slovenskem
zdravstvu (MZ, 2013). Strateške smernice bi morale v skladu s temeljnimi teoretičnimi
izhodišči, ki veljajo na področju kazalnikov, natančno opredeliti koncepte kakovosti in
učinkovitosti (Andoljšek in Seljak, 2005) ter njuna medsebojna razmerja kot tudi
referenčne cilje izboljševanja kakovosti in učinkovitosti, ki bi morali biti soglasno sprejeti s
strani vseh deležnikov. S kazalniki za spremljanje in vrednotenje stopnje doseganja ciljev
je povezana tudi druga vidna pomanjkljivost na področju zdravstvenih kazalnikov v
Sloveniji. Gre za odsotnost koncepta uspešnosti, ki je prvenstveno namenjen ugotavljanju
razkoraka med zastavljenimi in doseženimi cilji znotraj posameznega poslovnega sistema,
ter predstavlja enega izmed temeljnih meril za objektivno vrednotenje delovanja
zdravstvenih sistemov. V skladu s tem tudi priporočila OECD izpostavljajo učinkovitost,
uspešnost in kakovost kot tri najpomembnejše vidike spremljanja in vrednotenja poslovnih
sistemov v javnem sektorju ter poudarjajo pomembnost izbire ustreznih kazalnikov za
merjenje omenjenih vidikov poslovanja, in sicer (OECD, 2001; Andoljšek in Seljak, 2005):




kazalniki za merjenje učinkovitosti naj bi odražali razmerje med učinki in vložki;
kazalniki za merjenje uspešnosti naj bi odražali stopnjo doseganja ciljev oziroma
končnih izidov delovanja poslovnega sistema;
kazalniki za merjenje kakovosti naj bi odražali stopnjo zadovoljevanja potreb
oziroma zahtev uporabnikov ter naj bi kot takšni predstavljali temeljni pogoj
uspešnosti.

Celovit pristop za spremljanje in vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema zahteva
torej oblikovanje in uporabo ustreznih zdravstvenih kazalnikov, ki omogočajo merjenje
učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti kot treh najpomembnejših vidikov delovanja
zdravstvenega sistema. Zdravstveni kazalniki za merjenje vsakega izmed izpostavljenih
vidikov morajo biti natančno opredeljeni (vsebinsko in metodološko) in umeščeni v
konsistentno strategijo, ki določa merljive dolgoročne cilje ter opredeljuje tudi ukrepe na
drugih povezanih področjih, ki so nujni za doseganje zastavljenih standardov
učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v zdravstvu. Celoten sistem zdravstvenih kazalnikov
mora biti podprt z ustreznimi informacijskimi rešitvami in mehanizmi za oblikovanje,
zbiranje in analizo kazalnikov, predvsem pa morajo vsakemu ciklusu vrednotenja
zdravstvenih kazalnikov slediti odločni in dobro premišljeni ukrepi na vseh področjih, kjer
so bila ugotovljena odstopanja oziroma pomanjkljivosti. Za samo operativno izvedbo
spremljanja in vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema je treba dobro poznati vse
kontekstualne vidike preučevanega sistema, značilnosti delovnega procesa ter
medsebojna razmerja in odvisnosti med koncepti učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
(Slika 52).
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Slika 52: Razmerja med koncepti učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
Uspešnost

Vložek

Proces

Učinek

Učinkovitost

Izid

Kakovost

Vir: prirejeno po OECD (2001)
Poleg omenjenih pomanjkljivosti bi morali upravljavci in odločevalci na področju
oblikovanja, zbiranja in vrednotenja zdravstvenih kazalnikov upoštevati še nekatere
temeljne predpostavke, ki zagotavljajo verodostojnost, izvedljivost in uporabnost merjenja
oziroma vrednotenja posameznih vidikov delovanja zdravstvenega sistema. Sistem
kazalnikov za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti, ki naj bi zagotavljal koristno
podporo izvajalcem, upravljavcem in odločevalcem pri sprejemanju operativnih in
strateških odločitev na področju zdravstvenega sistema, mora za dosego svojih ciljev
izpolnjevati določena merila (OECD, 2001; Andoljšek in Seljak, 2005):







veljavnost – pravilne metode izračunavanja kazalnikov, kazalniki morajo meriti
predvidene lastnosti;
zanesljivost – kazalniki morajo ob večkratnem izračunavanju ponujati podobne
rezultate;
enostavnost – kazalniki morajo biti enostavni za izračunavanje in lahko razumljivi;
uporabnost – kazalniki morajo pomagati vodstvu in meriti dejavnosti, na katere
vodstvo lahko vpliva;
praktičnost – zbiranje podatkov mora biti enostavno in ne predrago;
kontinuiteta – zahtevata se stalno spremljanje in razvoj.

Vsaj zadnja tri od zgoraj omenjenih meril, ki naj bi jih izpolnjevali kakovostni sistemi
zdravstvenih kazalnikov, se v Sloveniji ne upoštevajo v celoti. V povezavi z merilom
uporabnosti je namreč mogoče opaziti, da so resnejši ukrepi vodstev, ki bi temeljili na
izmerjenih vrednostih zdravstvenih kazalnikov, razmeroma redki. Praktičnost zbiranja
kazalnikov je prav tako ogrožena, saj se podatki ne zbirajo v celoti avtomatizirano, kar
dodatno bremeni zaposlene, problematično pa je tudi njihovo poročanje različnim
inštitucijam, kar dodatno otežuje preglednost, izvedbo predvidenih analiz ter uporabo
pridobljenih kazalnikov.
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Obstoječi sestav zdravstvenih kazalnikov v Sloveniji je s svojo uveljavitvijo in pričetkom
operativnega delovanja začrtal prihodnjo smer razvoja na področju spremljanja in
vrednotenja kakovosti in učinkovitosti delovanja zdravstvenega sistema. Zdravstveni
kazalniki, ki nedvomno predstavljajo solidne temelje za nadaljnji razvoj zdravstvene
metrike in so v letih svojega nastanka predstavljali velik preboj na področju spremljanja in
izboljševanja kakovosti ter učinkovitosti slovenskega zdravstva (MZ, 2013), bodo morali
na poti do svojega končnega cilja preseči številne ovire in poskrbeti za odpravo različnih
pomanjkljivosti. Nekatere najpomembnejše pomanjkljivosti na področju oblikovanja,
zbiranja in vrednotenja zdravstvenih kazalnikov, ki jih je razkrila analiza trenutnega
stanja, so povzete spodaj:


















zdravstveni kazalniki niso umeščeni v celovito in konsistentno nacionalno strategijo
za izboljševanje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti delovanja zdravstvenega
sistema;
strateški dokumenti ne opredeljujejo natančno določenih ciljev zdravstvenih
zavodov (bolnišnic) na področju spremljanja in izboljševanja učinkovitosti,
uspešnosti in kakovosti (nekaj priporočil je objavljenih v dokumentih MZ in drugih
strokovnih publikacijah s tega področja);
na podlagi analize trenutnega stanja, izvedenih meritev in nacionalnih zdravstvenih
prioritet je treba opredeliti natančne in merljive cilje uporabe zdravstvenih
kazalnikov (za dogovorjeno obdobje), ki bi zagotavljali zanesljive usmeritve za
izvedbo ustreznih aktivnosti na področju učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v
bolnišnicah;
pomanjkanje pobud, enotnih smernic in odločnih ukrepov s strani odločevalcev na
podlagi pridobljenih vrednosti kazalnikov in izvedenih analiz na področju
spremljanja in izboljševanja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti delovanja
zdravstvenega sistema;
področje uspešnosti zdravstvenega sistema je z zdravstvenimi kazalniki izrazito
pomanjkljivo pokrito, največ pozornosti je namenjeno kazalnikom za vrednotenje
kakovosti in poslovne učinkovitosti delovanja zdravstvenega sistema;
relativna pasivnost in nezainteresiranost izvajalcev zdravstvene dejavnosti na
področju sodelovanja s pristojnimi inštitucijami pri oblikovanju novih kazalnikov,
posodabljanju metodološkega okvirja in vrednotenja doseženih rezultatov;
prevelika razdrobljenost in neusklajenost poročanja, zbiranja in analize
zdravstvenih kazalnikov (celovito poročanje, zbiranje in analiziranje zdravstvenih
kazalnikov se naj izvaja s strani ene inštitucije);
prevelik poudarek zdravstvenih zavodov na formalne aktivnosti, povezane z
izpolnjevanjem priporočil o uporabi zdravstvenih kazalnikov (tudi za potrebe
standarda ISO 9001 ali akreditacijskih standardov NIAHO), dejanski vplivi teh
aktivnosti na učinkovitost, uspešnost in kakovost delovanja zdravstvenih zavodov
pa niso ovrednoteni;
preveč dejavnikov na področju uporabe zdravstvenih kazalnikov in načrtovanega
izboljševanja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti je prepuščenih svobodni presoji
in lastnim pobudam izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
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pogosto nespoštovanje navodil in priporočil za uporabo kazalnikov (navodila in
priporočila morajo upoštevati specifike in posebne potrebe posameznih
zdravstvenih zavodov), pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti je pogosto zaslediti
ohlapnost pri tolmačenju obveznosti in operativnih navodil za uporabo kazalnikov,
kar se posledično odraža v številnih različnih pristopih pri spremljanju predpisanih
kazalnikov kakovosti in kazalnikov poslovne učinkovitosti;
spremljanje in izboljševanje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti poslovanja
zdravstvenih zavodov s pomočjo kazalnikov je relativna novost, opazno je
pomanjkanje zadostnih informacij in izkušenj zdravstvenih delavcev, manjkajo pa
tudi sistematično urejeni in utečeni procesi na področju vsakodnevnih delovnih
aktivnosti;
koncept zdravstvenih kazalnikov in njihova uporabnost še nista uspela pridobiti
ustrezne veljave in podpore izvajalcev zdravstvene dejavnosti, v tej luči se tudi
kazalniki pogosto dojemajo kot nepotreben administrativni balast, izmerjene
vrednosti kazalnikov pa se upoštevajo izrazito benevolentno in arbitrarno;
vsebina nekaterih kazalnikov, metodološki okvir, načini zbiranja, poročanja in
obdelave oziroma vrednotenja zdravstvenih kazalnikov še niso na želeni ravni
(ažurnost, zanesljivost, relevantnost, uporabnost kazalnikov, jasneje in ustrezneje
je potrebno opredeliti metodologijo spremljanja nekaterih kazalnikov);
spremljanje, zbiranje in analiza zdravstvenih kazalnikov ni podprta z drugimi ukrepi
organizacijske, institucionalne, IKT, politične oziroma sistemske narave;
kljub številnim priložnostim, ki jih ponuja IKT, je vloga sodobnih informacijskih
rešitev znotraj strateških dokumentov, ki se nanašajo na spremljanje in
izboljševanje učinkovitosti, uspešnosti ter kakovosti poslovanja zdravstvenih
zavodov, samo površno omenjena in nezadostno opredeljena;
strateški dokumenti ne vzpostavljajo jasne in sistemske povezave med konceptom
kazalnikov in IKT kot orodjem za zbiranje ustreznih zdravstvenih podatkov in
informacij, njihovo integracijo v zdravstvene kazalnike in analizo oziroma
vrednotenje zdravstvenih kazalnikov;
načini in modeli aplikacije ZIS so na področju uporabe zdravstvenih kazalnikov za
spremljanje in izboljševanje učinkovitosti, uspešnosti ter kakovosti delovanja
zdravstvenih zavodov še večinoma nedorečeni in kot takšni ne omogočajo polnega
izkoristka niti potencialov zdravstvenih kazalnikov niti potencialov ZIS.

V luči ugotovljenih pomanjkljivosti na področju uporabe zdravstvenih kazalnikov za
spremljanje in izboljševanje učinkovitosti, uspešnosti ter kakovosti poslovanja
zdravstvenega sistema je treba vse pridobljene vrednosti kazalnikov opazovati znotraj
širšega konteksta, v katerem so bile meritve izvedene (SZO, 2009). Kakovostni
zdravstveni kazalniki morajo temeljiti na ustreznih strokovno podprtih dokazih, njihov
potencial pa je mogoče docela izkoristiti samo v sozvočju z drugimi viri relevantnih
podatkov in upoštevajoč dejanske značilnosti okolja, v katerem se uporabljajo. V skladu s
smernicami za izboljševanje kakovosti in učinkovitosti poslovanja zdravstvenega sistema
so zdravstveni kazalniki prvenstveno namenjeni izvajalcem zdravstvene dejavnosti
oziroma upravljavcem zdravstvenih zavodov in celotnega sistema. Omenjeni akterji imajo
154

namreč najpomembnejšo vlogo v procesu vrednotenja izmerjenih vrednosti kazalnikov in
eventualnega sprejemanja ukrepov za izboljšanje ugotovljenega stanja. Cikličnim
aktivnostim na področju vrednotenja rezultatov bi morale slediti faze poročanja, ukrepanja
in preverjanja uspešnosti ukrepov oziroma načrtovanje novih, skladno z ugotovitvami (MZ,
2010). Na drugi strani so zdravstveni kazalniki pomembni tudi za uporabnike zdravstvenih
storitev, saj javna objava rezultatov merjenja kazalnikov zagotavlja preglednost delovanja
vseh subjektov, ki delujejo znotraj javne mreže zdravstvenega varstva, vključujoč
izvajalce zdravstvene dejavnosti, MZ in druge z zdravstveno dejavnostjo povezane
inštitucije. Rezultati merjenja kazalnikov bi lahko zagotavljali koristno podporo
uporabnikom zdravstvenih storitev pri sprejemanju odločitev o izbiri ustreznega izvajalca
zdravstvenih storitev, čeprav praksa in izkušnje držav, kjer so tovrstni sistemi zdravstvenih
kazalnikov uveljavljeni že dlje časa, kažejo, da temu pogosto ni tako (MZ, 2010).
Uporabniki zdravstvenih storitev zaradi najrazličnejših in do sedaj še premalo raziskanih
razlogov pri svojem odločanju o izbiri izvajalca namreč le redko upoštevajo dosežene
rezultate izmerjenih kazalnikov. Kljub očitnim težavam pri dojemanju vseh potencialnih
koristi, ki jih ponujajo zdravstveni kazalniki, predstavlja javna dostopnost do rezultatov
merjenja zdravstvenih kazalnikov na eni strani pomembno spodbudo izvajalcem
zdravstvene dejavnosti za izboljšanje (MZ, 2010), na drugi pa uporabnikom zdravstvenih
storitev veliko priložnost za bolj odgovorno in aktivno udeležbo v procesu zdravljenja.
Tovrstni sistemi zdravstvenih kazalnikov niso namenjeni iskanju najslabših posameznikov,
ali lahkomiselnemu oblikovanju seznamov boljših in slabših zdravstvenih zavodov, regij,
držav, pač pa prepoznavanju primerov dobrih praks, ki jih lahko zdravstveni kazalniki
pomagajo razkriti. Tako lahko posamezniki, zdravstveni zavodi ali države, ki po meritvah
najbolj izstopajo in uspejo doseči najvišje vrednosti zdravstvenih kazalnikov na
obravnavanem področju, s svojimi nasveti, priporočili in ne nazadnje tudi s svojim
zgledom znatno pripomorejo k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti ter doseganju
primerljivih rezultatov.

5.3 ZDRAVSTVENI PODATKI IN INFORMACIJE
Čeprav se pojmovne opredelitve podatka in informacije razlikujejo glede na kontekst, je
podatek splošno mogoče opredeliti kot zapis nekega dejstva v formalizirani obliki,
informacijo pa kot smisel oziroma ovrednoten pomen podatka v določeni situaciji.
Hierarhična nadgradnja podatkov in informacij je znanje, ki predstavlja skupek obdelanih,
interpretiranih in sistemiziranih informacij (Cleveland, 1985; Vintar, 2006). Ustrezni
podatki in informacije ter na njih temelječe znanje so osnovne predpostavke, ki morajo
biti izpolnjene pri vsakem kakovostnem obravnavanju negotovosti oziroma odločanju ter
upravljanju poslovnih sistemov (Cyert in March, 1963). Preudarno zbiranje, analiza,
uporaba in posredovanje podatkov in informacij, povezanih z zdravjem in delovanjem
zdravstvenega sistema, je predpogoj za izvedbo vseh aktivnosti v zdravstvenem sistemu
(Lasker et al., 1995).
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Relevantni zdravstveni podatki in informacije so nujno potrebni za oblikovanje ustreznih
zdravstvenih kazalnikov, izmerjene vrednosti le-teh pa v nadaljevanju predstavljajo
temeljna izhodišča pri vseh poskusih vrednotenja in izboljševanja učinkovitosti, uspešnosti
in kakovosti delovanja zdravstvenih sistemov (Kilpeläinen et al., 2012). OECD (2007) je v
svojih smernicah za vsestransko spremljanje in vrednotenje učinkovitosti, uspešnosti in
kakovosti delovanja zdravstvenega sistema na nacionalni ravni poudaril pomembnost
pravočasnih, strukturiranih in zanesljivih zdravstvenih podatkov in informacij ter navedel
pet najuporabnejših virov njihovega zbiranja (MZ, 2010):






statistične baze o rojstvih in smrti (v Sloveniji CRP),
registri posameznih zdravstvenih stanj ali skupine stanj,
administrativne baze (zlasti podatki, ki jih bolnišnice posredujejo plačnikom ali
IVZ),
elektronske zdravstvene kartoteke bolnikov,
ankete, ki se izvajajo na vzorcu populacije ali bolnikov.

V luči celovitega spremljanja ter vrednotenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
sistemov zdravstvenega varstva, smernice OECD (2007 in 2009) izpostavljajo IKT oziroma
ustrezne ZIS kot eno izmed ključnih orodij, ki lahko zagotovijo zbiranje relevantnih
zdravstvenih podatkov, njihovo preoblikovanje v zdravstvene kazalnike in kasnejše
strokovne analize le-teh. Tukaj je treba pojasniti vsebinsko povezanost ter razmerja med
zdravstvenimi podatki in informacijami na eni strani ter zdravstvenimi kazalniki na drugi
strani. Zdravstveni podatki in informacije kot del informacijskega procesa so potrebni za
samo operativno izvedbo temeljnega in upravljavskega procesa v zdravstvenem sistemu.
Zdravstveni kazalniki, ki predstavljajo vsebinsko in strukturno nadgradnjo zdravstvenih
podatkov in informacij, pa so namenjeni vrednotenju učinkovitosti, uspešnosti in
kakovosti, ki se lahko izvaja na ravni temeljnega in/ali upravljavskega procesa,
posameznih zdravstvenih zavodov oziroma na ravni celotnega zdravstvenega sistema ali
nacionalne zdravstvene politike (Slika 53).

156

Slika 53: Vloga zdravstvenih podatkov in informacij oziroma zdravstvenih
kazalnikov v zdravstvenem sistemu

Prenos podatkov in
informacij

Obdelava podatkov
in informacij

Vrednotenje na ravni temeljnega
in/ali upravljavskega procesa,
posameznih zdravstvenih zavodov,
celotnega zdravstvenega sistema ali
zdravstvene politike

Zbiranje podatkov
in informacij

Podpora temeljnemu in
upravljavskemu procesu na ravni
zdravstvenega zavoda

Deležniki, zdravstveni viri, normativni
okvir, organizacijski okvir

ZIS

Analiza podatkov in
informacij

Zdravstveni
kazalniki

Vir: lasten
V procesu izgradnje funkcionalnega in prilagodljivega ZIS je treba izhajati iz potreb po
podatkih, informacijah ter kazalnikih, ki jih imajo deležniki v sistemu zdravstvenega
varstva (Eržen, 2006). Informacijske potrebe so v tako obsežnih in delovno intenzivnih
okoljih, kot je zdravstveni sistem, zelo vsebinsko raznolike in večplastne (Lee et al., 2003;
Alpi, 2005), zato jih lahko celovito opredelijo samo dobri poznavalci tako poslovnega kot
tudi strokovnega področja (Prijatelj, 2000). Rambo (2000) je na podlagi svoje raziskave iz
leta 2000 informacijske potrebe v zdravstvenem sistemu razvrstil v sedem skupin, ki so z
določenimi prilagoditvami predstavljene v Tabeli 13.
Tabela 13: Informacijske potrebe v zdravstvenem sistemu
Informacijske potrebe v zdravstvenem sistemu
1) Boljša informacijska orodja in viri za medsebojno povezanost in komuniciranje med vsemi deležniki v
zdravstvenem sistemu
2) Ažurno obveščanje o ustreznih zakonodajnih, tehnoloških, strokovnih ter organizacijskih spremembah in
novostih
3) Dostop do strukturiranih podatkov, vključujoč metapodatke, ki opredeljujejo vsebinske atribute
podatkovnih nizov
4) Popolno in pravočasno obveščanje o zastavljenih strateških ciljih, rezultatih že sprejetih ukrepov,
načrtovanih ukrepih in posledicah, prenosu dobrih praks ipd.
5) Programska oprema za podporo odločanju ter boljše načrtovanje in spremljanje izvedbe zdravstvenih
aktivnosti
6) Standardizirane informacijske rešitve in protokoli za najpogosteje izvajane procese, aktivnosti in opravila
7) Dostop do integriranih in na znanju temelječih podatkov in informacije iz zunanjih podatkovnih zbirk

Vir: prirejeno po Rambo (2000)
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Izhajajoč iz ugotovljenih informacijskih potreb, v nadaljevanju izgradnje ustreznega ZIS
sledita določitev ter opredelitev potrebnih podatkov in informacij. V skladu z izredno
kompleksno in razvejano mrežo deležnikov v zdravstvenem sistemu, ki glede na svojo
funkcijo, dejavnost, področje delovanja pa tudi interese potrebujejo različne podatke in
informacije, je razmislek o tem, kateri podatki in informacije so potrebni, izjemno
pomemben (Prijatelj, 2005; Eržen, 2006; Merrill-Matzner, 2006; West et al., 2009). SZO
(2008) je na temelju navedenih predpostavk izpostavila pet skupin oziroma vrst podatkov
in informacij, ki naj bi jih integrirani ZIS zagotavljali s ciljem zadovoljevanja potreb vseh
deležnikov:








determinante zdravja (socialno-ekonomski, okoljski, vedenjski, genetski dejavniki)
in značilnosti kontekstualnega okolja, v katerem zdravstveni sistem deluje;
vložki v zdravstveni sistem in z njimi povezani procesi, vključno s politikami,
organizacijo, zdravstveno infrastrukturo, objekti in opremo, odhodki, dohodki,
človeškimi in finančnimi viri, ZIS ipd.;
uspešnost oziroma izložki zdravstvenega sistema, kot so storitve in izdelki,
razpoložljivost, dostopnost, kakovost, uporaba zdravstvenih podatkov in informacij,
odzivnost sistema na potrebe uporabnikov, zaščita finančnih tveganj;
zdravstveni izidi (klinični procesi, umrljivost, obolevnost, izbruhi bolezni,
zdravstveno stanje, invalidnost, dobro počutje);
neenakosti na področju zdravja, upoštevajoč različne dejavnike (pokritost in
uporaba posameznih storitev ter povezani zdravstveni izidi ipd.), ključne ločnice na
področju dostopnosti in uporabe zdravstvenih storitev (spol, starost, socialnoekonomski status, etnična skupina, geografska lokacija itd.).

V naslednji fazi izgradnje ZIS sledita iskanje in opredelitev najbolj primernega načina za
zbiranje zdravstvenih podatkov in informacij ter njihovo kasnejšo analizo oziroma
potencialno integracijo v zdravstvene kazalnike. Splošno je mogoče na področju zbiranja
podatkov in informacij izpostaviti dva tipična pristopa, ki se razlikujeta glede njune
uporabnosti pri oblikovanju določenih vrst zdravstvenih kazalnikov. Govorimo o metodi
rutinskega zbiranja podatkov in metodi pridobivanja potrebnih podatkov na osnovi
posebnih raziskav (Lippeveld et al., 2000; Eržen, 2006) (Tabela 14).
Tabela 14: Primernost metod zbiranja podatkov glede na kategorijo kazalnikov
Kategorija kazalnikov

Rutinsko zbiranje
podatkov

Posebne raziskave

Organizacija zdravstvene
dejavnosti

+++

+

Zdravstvene storitve

+++

+

Zdravstveno stanje –
obolevnost

+

+++

Zdravstveno stanje –
umrljivost

+

+++

Vir: Eržen (2006)
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Oba pristopa vsebujeta določene prednosti in slabosti, v praksi pa se priporoča
kombinacija obeh, kjer je to mogoče, saj se pristopa vsebinsko dopolnjujeta (Eržen,
2004). Kljub določenim slabostim na področju pridobivanja zdravstvenih podatkov in
informacij tradicionalno prevladujejo ZIS, ki podpirajo rutinsko zbiranje podatkov. Očitki o
neustreznosti tovrstnega zbiranja zdravstvenih podatkov in informacij se nanašajo
predvsem na zanesljivost ter naraščajoče potrebe po bolj raznovrstnih in specifičnih
zdravstvenih podatkih in informacijah, ki bi omogočali podporo odločanju na vseh ravneh
zdravstvenega sistema (Pisani in AbouZahr, 2010). Zaradi takšnih in podobnih očitkov se v
zadnjih letih vse bolj uveljavljajo ZIS, ki omogočajo pridobivanje podatkov na osnovi
posebnih iskalnih oziroma raziskovalnih zahtev. Rutinski podatki, ki jih zagotavljajo ZIS, so
tesno povezani in odvisni od organizacijske strukture zdravstvenega sistema, zato so
najbolj primerni za spremljanje zdravstvenih aktivnosti in stanja na področju zdravstvene
oskrbe prebivalstva. Po dosedanjih izkušnjah so najpomembnejše pomanjkljivosti rutinsko
zbranih zdravstvenih podatkov (Eržen, 2006; Edwards, 2006):








neuporabnost in nizka kakovost zbranih podatkov (pogoste sistemske napake
zaradi uporabe napačnih metodoloških pristopov, neustrezna opredelitev
posameznih podatkov in njihovih atributov, razdrobljenost in ozka usmerjenost
ZIS, podvajanje podatkov in velike količine neuporabnih podatkov);
preveč centralizirano upravljanje informacijskih virov (pomanjkanje povratnih
informacij izvajalcem zdravstvene dejavnosti in posledičen upad zanimanja za
sodelovanje in kakovost posredovanih podatkov);
neustrezna in nezadostna uporaba zdravstvene informacijske infrastrukture in
potencialov ZIS (vloga zdravstvenih podatkov in informacij, pa tudi kasneje
oblikovanih kazalnikov je na vseh ravneh v zdravstvenem sistemu pogosto
podcenjena, posledično prihaja do nezadovoljive in pomanjkljive uporabe
zdravstvenih podatkov in informacij);
omejena veljavnost zdravstvenih podatkov (zdravstveni podatki se nanašajo samo
na osebe, ki so stopile v stik z zdravstvenim sistemom, kar onemogoča oceno in
vpogled v dejansko razširjenost bolezni in drugih pojavov, ter zmanjšuje pomen in
zanesljivost številnih podatkovnih zbirk).

Naštete pomanjkljivosti rutinskega zbiranja podatkov znatno vplivajo na primarne funkcije
ZIS, ki naj omogočali spremljanje javnega zdravja ter podpirali izvajanje in vrednotenje
kliničnih in upravljavskih procesov v zdravstvenem sistemu (Kilpeläinen et al., 2012).
Slednje pomanjkljivosti je mogoče delno odpraviti s kombinirano uporabo metod za
pridobivanje posebnih podatkov o določenih boleznih, kliničnih ali upravljavskih procesih
ali drugih pojavih, vendar pa je kombinirana uporaba smiselna samo v določenih, prej
izrecno opredeljenih primerih. Namreč, kadar gre za redke bolezni, kronične bolezni ali
bolezni, ki so zaradi svoje narave posebnega pomena (rakave bolezni, nekatere nalezljive
bolezni ipd.), je metodologija zbiranja zdravstvenih podatkov bistveno drugačna kot v
primeru zbiranja rutinskih zdravstvenih podatkov (Eržen, 2006; Wilkinson et al., 2007).
Uporaba zdravstvenih podatkov in informacij je ena od bistvenih strukturnih zmogljivosti
zdravstvenih inštitucij oziroma zdravstvenega sistema, ki posega tako na področje
159

temeljnega kot tudi upravljavskega procesa (Koo et al., 2002; Kilpeläinen et al., 2012).
Informacijski proces znotraj zdravstvenega sistema na eni strani določa, kako se
informacije pretakajo med oddelki in posamezniki, na drugi strani pa vpliva na kakovost in
ustreznost poslovnih odločitev ter ukrepov (Carley, 2002). Sistematično upravljanje
informacijskih virov in učinkoviti informacijski tokovi so ključni za izvajanje in nadaljnji
razvoj zdravstvenih storitev ter uspešnost in dolgoročno doseganje strateških ciljev
zdravstvenega sistema (Lasker et al., 1995; Lumpkin, 2002). Pretok podatkov in
informacij ima kritično vlogo pri učenju in prilagajanju, način širjenja podatkov in
informacij določa namreč hitrost zdravstvenega sistema pri načrtovanju in izvajanju
aktivnosti ter njihovemu vrednotenju (Hinman, 2002; Pisani in AbouZahr, 2010).
Pomembno vlogo pri pretoku podatkov in informacij ima njihova oblika, ki mora ustrezati
protokolom prenosa in potrebam različnih uporabnikov v zdravstvenem sistemu
(oblikovalci politik, upravljavci, izvajalci zdravstvene dejavnosti, uporabniki), zato je
sposobnost prenosa podatkov in informacij v ustrezni obliki bistveni atribut uspešne
komunikacije in odraža splošno funkcionalnost ZIS. Kljub pomembnosti zdravstvenih
podatkov in informacij za javno zdravje in delovanje zdravstvenega sistema se ZIS v
večini držav soočajo z velikimi izzivi pri zagotavljanju potrebne informacijske podpore
kliničnim in upravljavskim procesom, ki se izvajajo na različnih ravneh v zdravstvenem
sistemu (Lee et al., 2003; Alpi, 2005).
V skladu z nacionalnimi strateškimi smernicami ter priporočili s strani OECD (2007 in
2009) in drugih mednarodnih organizacij (SZO, EU) naj bi informatizacija slovenskega
zdravstvenega sistema poleg neposredne podpore izvajanju kliničnega in upravljavskega
procesa zagotavljala tudi vzporedno zbiranje zdravstvenih podatkov in informacij,
oblikovanje zdravstvenih kazalnikov ter njihovo analizo. Navedene aktivnosti bi se izvajale
upoštevajoč temeljna načela, ki veljajo na tako občutljivem področju, in sicer:
anonimnost, zaupnost, sledljivost, ažurnost, verodostojnost, natančnost, uporabnost,
strukturiranost, primerljivost ipd. Ustrezno zasnovani ZIS bi lahko poleg podpore kliničnim
in upravljavskim procesom pripomogli tudi k zmanjševanju delovnih obremenitev
zdravstvenih delavcev. Le-te so pogosto eden izmed najpomembnejših razlogov, da se
določeni podatki ne zbirajo, saj bi bili izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so že sedaj
večinoma kadrovsko podhranjeni, še dodatno obremenjeni. Kljub ambicioznim načrtom
slovenskega projekta informatizacije zdravstvenega sistema in strateškim dokumentom na
področju zdravstvenim kazalnikov, ki izpostavljajo potrebo po čim večji informatizaciji in
avtomatizaciji procesov spremljanja kazalnikov (MZ, 2010), predstavlja razvoj tovrstnih
ZIS, ki bi omogočali zbiranje ustreznih zdravstvenih podatkov in informacij ter njihovo
integracijo v uporabne zdravstvene kazalnike, zelo dolgotrajen in zapleten proces.
Dodatne težave se pogosto pojavljajo tudi pri končni implementaciji ZIS, upravljanju
povzročenih procesnih in organizacijskih sprememb, pa tudi pri ustreznosti in učinkovitosti
uporabe ZIS s strani vseh deležnikov.
S precejšnjimi težavami pri razvoju in zapleti pri implementaciji integriranega
nacionalnega ZIS se sooča tudi slovenski zdravstveni sistem, kjer se trenutno uporablja
relativno veliko število različnih ožje usmerjenih in fragmentiranih ZIS (po ocenah
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poznavalcev je v slovenskem zdravstvu prisotnih preko 30 različnih ponudnikov
informacijskih rešitev), ki so pretežno izolirani in nepovezljivi. Omeniti velja, da tukaj niso
upoštevani najnovejši dogodki in napovedane novosti na področju eZdravja, ki so
predvidene v letu 2014 in obljubljajo odpravo trenutnega stanja, ter številne nove
funkcionalnosti obstoječih ZIS, kot so: eRecept, teleradiološki portal, eRCO, eTriaža,
eNaročanje itd. Nekateri izmed ZIS, ki se trenutno uporabljajo v slovenskem zdravstvu, so
prikazani v Tabeli 15.
Tabela 15: Pregled uporabe nekaterih ZIS v Sloveniji
BIRPIS21
 Bolnišnica Golnik – KOPA
 Bolnišnica Topolšica
 Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj
 Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid
 Ortopedska bolnišnica Valdoltra
 Psihiatrična bolnišnica Begunje
 Psihiatrična bolnišnica Idrija
 Psihiatrična bolnišnica Ormož
 Psihiatrična bolnišnica Vojnik
 Psihiatrična klinika Ljubljana
 Splošna bolnišnica Brežice
 Splošna bolnišnica Celje
 Splošna bolnišnica dr. Franca
Derganca Nova Gorica
 Splošna bolnišnica Izola
 Splošna bolnišnica Jesenice
 Splošna bolnišnica Murska Sobota
 Splošna bolnišnica Novo mesto
 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 Splošna bolnišnica Trbovlje
 Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitna
 Osnovno zdravstvo Gorenjske
 Zdravstveno reševalni center
Koroške
 Zdravstveni dom Ajdovščina
 Zdravstveni dom Domžale
 Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik
 Zdravstveni dom Dravograd
 Zdravstveni dom Gornja Radgona
 Zdravstveni dom Vrhnika
 Zdravstveni dom Izola
 Zdravstveni dom Lenart
 Zdravstveni dom Lendava

Hipokrat
 Bolnišnica Sežana
 Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna
 Osnovno zdravstvo Gorenjske
 Zdravstveni dom Črnomelj
 Zdravstveni dom dr. Božidarja
Lavriča-Cerknica
 Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna
 Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
 Zdravstveni dom Idrija
 Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
 Zdravstveni dom Kočevje
 Zdravstveni dom Logatec
 Zdravstveni dom Nova Gorica zobozdravstveno varstvo

Medis
 Univerzitetni klinični center Maribor
 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj
 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije - SOČA
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Bolnišnični informacijski
sistem (BIS)
 Univerzitetni klinični center
Ljubljana
 Zdravstveni dom Koper
 Zdravstveni dom Ljubljana
 Zdravstveni dom Ormož
 Zdravstveni dom Trbovlje
 Zdravstveni dom Velenje

ProMedica
 Zdravstveni dom Brežice
 Zdravstveni dom Celje
 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
 Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec
 Zdravstveni dom Grosuplje
 Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 Zdravstveni dom Krško
 Zdravstveni dom Laško
 Zdravstveni dom Metlika
 Zdravstveni dom Ptuj
 Zdravstveni dom Radeče
 Zdravstveni dom Sevnica



















Zdravstveni dom Litija
Zdravstveni dom Ljutomer
Zdravstveni dom Medvode
Zdravstveni dom Murska Sobota
Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Zdravstveni dom Piran
Zdravstveni dom Novo mesto
Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Zdravstveni dom Šentjur
Zdravstveni dom Trebnje
Zdravstveni dom Hrastnik
Zdravstveni dom za študente
Univerze v Ljubljani
Zdravstveni dom Zagorje
Zgornjesavinjski zdravstveni dom
Mozirje
SŽ-Železniški zdravstveni dom
Ljubljana

 Onkološki inštitut Ljubljana
 Univerzitetni klinični center
Ljubljana







Zdravstveni
Zdravstveni
Zdravstveni
Zdravstveni
Zdravstveni

dom
dom
dom
dom
dom

Sežana
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šmarje pri Jelšah
Tolmin

Vir: lasten
Ob pomanjkanju ustreznih podatkov in informacij ter posledični odsotnosti uporabnih
zdravstvenih kazalnikov je razumljivo, da v Sloveniji prevladuje neinformacijski način
sprejemanja odločitev oziroma upravljanja sistema zdravstvenega varstva in večine
njegovih podsistemov (Eržen, 2004) (Slika 54). Slednji način upravljanja, ki ne temelji na
objektivnih rezultatih informacijskega procesa oziroma relevantnih podatkih in
informacijah ter iz njih izpeljanih kazalnikov, ampak predvsem na intuiciji in vplivih
različnih dejavnikov iz zdravstvenega okolja, je strokovno in moralno-etično sporen. Na
dokazih temelječe upravljanje, kjer bi sprejete odločitve sledile dejanskim zdravstvenim
potrebam državljanov in potrebam zdravstvenega sistema, bi moralo v procesih odločanja
uporabljati tako ključne zdravstvene podatke, informacije in kazalnike kot tudi
uravnoteženo upoštevati vplive in legitimne interese objektivnih dejavnikov oziroma
družbenih skupin iz zdravstvenega okolja. Neinformacijski način upravljanja s pogostim
favoriziranjem partikularnih interesov nekaterih posameznikov oziroma skupin ter
podvrženostjo pritiskom medijev in javnosti še dodatno spodkopava finančno vzdržnost in
dolgoročni razvoj zdravstvenega sistema ter neizogibno vodi k zniževanju kakovosti
zdravstvenih storitev in podaljševanju čakalnih vrst (Hinman, 2002; Eržen, 2004).
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Slika 54: Neinformacijski način odločanja v zdravstvu

Vir: prirejeno po Eržen (2004)
Zavedajoč se naraščajoče pomembnosti zdravstvenih podatkov in informacij za operativno
poslovanje zdravstvenega sistema ter nujnosti tehtne uporabe kazalnikov za vrednotenje
javnega zdravja in delovanja zdravstvenega sistema postaja zbiranje, analiza, uporaba ter
posredovanje podatkov, informacij in zdravstvenih kazalnikov, ena izmed osrednjih nalog
zdravstvenih zavodov in upravljavcev zdravstvenega sistema v Sloveniji. Ključna inštitucija
na področju zbiranja in spremljanja zdravstvenih kazalnikov v Sloveniji je IVZ, ki v skladu
s svojimi pristojnostmi skrbi tudi za pošiljanje zdravstvenih podatkov in poročanje drugim
organizacijam znotraj sistema zdravstvenega varstva, SURS-u ter mednarodnim
organizacijam. IVZ zbira podatke na podlagi rednih poročil izvajalcev zdravstvene
dejavnosti in rednih letnih poročil o značilnostih zdravstvenih služb, ki jih izvaja posamezni
izvajalec zdravstvene dejavnosti. Podatki o zaposlenih in opravljenih urah v
zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu so do leta 2000 izhajali iz Poročil o delu službe,
od leta 2001 pa iz računalniško podprtih poročil o zunajbolnišnični zdravstveni statistiki
(ZUBSTAT), ki vsebujejo tudi podatke o preventivnih in kurativnih obiskih v
zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu, ter iz poročil o opravljenih sistematičnih
pregledih šolskih otrok in mladine (SURS, 2012).
IVZ kot glavni zbiralec zdravstvenih podatkov in upravljalec zbirk s področja spremljanja
bolnišničnih obravnav (SBO) od 1. januarja 2013 dalje omogoča poročanje o bolnišničnih
obravnavah prek enotnega IS za spremljanje bolnišničnih obravnav, ki se imenuje e-SBO.
Nov sistem spremljanja bolnišničnih obravnav e-SBO je nadomestil ukinjeni IS bolnišničnih
obravnav za posamezne bolnišnične epizode (BOLOB) in Podatkovno zbirko bolnišničnih
obravnav istega tipa (SPP). Po združitvi informacijskih sistemov BOLOB in e-SPP v enoten
sistem e-SBO, bi naj le-ta po pričakovanjih zagotavljal zmanjšanje administrativnih
bremen izvajalcev bolnišnične zdravstvene dejavnosti ter omogočal bolj zanesljivo in
pregledno poročanje in spremljanje bolnišničnih obravnav ter drugih zdravstvenih
podatkov.
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6 METODOLOŠKI OKVIR RAZISKAVE INFORMATIZACIJE
SLOVENSKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Metodologijo je v širšem smislu mogoče opredeliti kot znanost o metodah znanstvenega
raziskovanja oziroma znanost o vseh oblikah in postopkih, s pomočjo katerih se pride do
sistemskega in objektivnega znanja. V ožjem smislu je metodologija znanstvena disciplina,
ki kritično raziskuje, preverja in eksplicitno razlaga splošne in posebne znanstvene metode
(Ivanko, 2007). Osnovna naloga metodologije kot teorije znanstvenega raziskovanja je
logično-epistemološka kritika znanstvenih del, kar pomeni raziskovanje logične strukture
zakonov, hipotez, teorij, znanstvenih dejstev, spoznanj, odkritij, izumov idr. (Ivanko,
2007). Metodologija znotraj svojega izvedbenega okvirja zajema vse postopke in tehnike
za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov, ki ohranjajo objektivnost in neoporečnost
raziskovalnega postopka in zagotavljajo nova znanstvena spoznanja.
Medtem ko se kvantitativne raziskovalne metode s pomočjo različnih tehnik večinoma
uporabljajo za štetje, merjenje in statistične analize določenih pojavov, se kvalitativne
raziskovalne metode uporabljajo predvsem pri preučevanju in interpretaciji pojmov,
konceptov, definicij, značilnosti, metafor, simbolov ipd. Skladno z različnimi objekti,
tehnikami in cilji preučevanja se tudi razvojna pot kvantitativnih in kvalitativnih
raziskovalnih metod razlikuje. Kvantitativne raziskovalne metode so se sprva uporabljale
predvsem znotraj naravoslovnih znanosti, in sicer za preučevanje naravnih pojavov in
zakonitosti, pozneje pa so se začele uveljavljati tudi na področju družboslovja, največkrat
v obliki matematičnih, eksperimentalnih in ekonometričnih metod. Kvalitativne
raziskovalne metode izhajajo s področja družboslovnih znanosti, kjer so se razvile s ciljem
preučevanja predvsem socioloških, etnoloških in kulturoloških fenomenov, pa tudi različnih
drugih družbenih pojavov. Nekatere izmed najbolj uveljavljenih kvalitativnih raziskovalnih
metod so akcijsko raziskovanje, etnografske študije in študija primera (Myers, 1997).
Tako kvantitativne kot tudi kvalitativne metode imajo svoje prednosti in slabosti, ki lahko
pomembno vplivajo na kakovost in verodostojnost raziskave. Največje težave, s katerimi
se soočajo kvantitativne metode, so na takšen ali drugačen način povezane s
pridobivanjem podatkov. Kvalitativne metode se na drugi strani soočajo z očitki o
ohlapnosti raziskovalnega postopka ter dvomi o objektivnosti raziskovalnih izsledkov. Pri
izbiri ustrezne metode se je treba odločati na podlagi podatkov, ki jih imamo na voljo, ter
vsebinskih značilnosti področja, ki ga nameravamo raziskovati. Glede na realne omejitve
tako kvantitativnih kot tudi kvalitativnih metod ter možnosti za pridobivanje podatkov in
vsebinske značilnosti predmeta preučevanja, je bila v pričujoči doktorski disertaciji izbrana
študija primera, kot najbolj ustrezna raziskovalna metoda. Slednja izbira je prilagojena
načrtovanemu načinu pridobivanja podatkov in raziskovalni problematiki, ocenili smo
namreč, da kvantitativna empirična raziskava v samostojni obliki ne bi ponudila
zadovoljivih in verodostojnih rezultatov, saj se kompleksno raziskovalno področje nahaja
šele v začetni razvojni fazi, težko pa bi zagotovili tudi reprezentativnost raziskovalnega
vzorca.
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Pri tej odločitvi smo se uprli tudi na teoretska izhodišča, ki opredeljujejo značilne situacije,
v katerih je izbira študije primera kot osrednje znanstvenoraziskovalne metode najbolj
ustrezna (Benbasat et al., 1987; Yin, 2009):









raziskava določenega pojava poteka v njegovem naravnem okolju,
raziskava zahteva zbiranje podatkov iz različnih virov,
raziskava se nanaša na eno ali več entitet, kot so osebe, skupine, organizacije,
raziskava se osredotoča na intenzivno preučevanje kompleksnega pojava,
raziskovalni interes je usmerjen v aktualne/trenutne dogodke,
raziskovalec ima dovzeten odnos do raziskovanja,
kompleksnost pojava onemogoča predhodno določitev množice odvisnih in
neodvisnih spremenljivk,
raziskovalni izsledki so odvisni od subjektivnosti akterjev/raziskovalca.

Glede na značilnosti obravnavanega raziskovalnega področja lahko potrdimo, da je v
našem primeru prisotnih kar nekaj izmed zgoraj navedenih predpostavk. Kljub nekaterim
trditvam iz preteklosti, ki poudarjajo nezdružljivost kvalitativnih in kvantitativnih metod,
vedno večje število raziskovalcev bodisi implicitno bodisi eksplicitno zagovarja
kombiniranje obeh pristopov v eni sami raziskavi (Lobe, 2006). Slednje združevanje
oziroma kombiniranje raziskovalnih metod v zadnjih letih tako pridobiva vse več
podpornikov in vse večjo veljavo (De Leeuw, 2005). Zaradi tega bo tudi naša študija
primera na nekaterih področjih delno podprta z opisnimi in analitičnimi statističnimi
izračuni.

6.1 ŠTUDIJA PRIMERA
Čeprav združevalni trendi na področju metodologij znanstvenega raziskovanja brišejo
ostre meje med kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami in zagovarjajo
njihovo kombiniranje, pa se študija primera vse od njenega nastanke nekje okrog 1930
(Tellis, 1997) glede na njene prevladujoče značilnosti uvršča med prvenstveno kvalitativne
raziskovalne metode. Pri večini opredelitev študije primera so avtorji izhajali iz njenih
prvotnih vsebinskih izhodišč, ki so zelo široko zastavljena in omogočajo njeno uporabnost
na različnih področjih družboslovnega znanstvenega raziskovanja, v zadnjih letih pa tudi
njeno prehajanje na področje naravoslovja oziroma njeno uporabo v kombinaciji z
različnimi že uveljavljenimi kvantitativnimi metodami. Mitchell (1984) opredeljuje študijo
primera kot podrobno in sistematično predstavitev raziskovalnih podatkov, ki se nanašajo
na določeno zaporedje dogodkov, iz katerega skuša raziskovalec priti do določenih
ugotovitev in teoretičnih sklepov. Preučevani dogodki se lahko nahajajo znotraj različnih
segmentov organizirane družbe (družba kot celota, posamezen segment družbe,
posameznik ipd.). Študija primera se razlikuje od splošnih in nestrukturiranih raziskovalnih
projektov, saj mora poleg zagotavljanja vseh podrobnosti in sistematičnosti slediti tudi
natančno predpisanemu postopku raziskovanja, ki vključuje prikaz specifičnih dogodkov,
vključno z opisom vseh vpletenih deležnikov in njihovih vlog, ter umestitev raziskovanega
primera v situacijski in časovni kontekst (Mesec, 1998). Študija primera predstavlja
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vzporedno raziskovanje specifik in splošnih značilnosti posameznega pojava v luči
razumevanja njegove vloge znotraj kompleksnega družbeno-ekonomskega konteksta
(Stake, 1995). Nekoliko bolj organizacijsko obarvano opredelitev sta podala Cassell in
Symon (1994), ki pojmujeta študijo primera kot raziskavo, ki s pomočjo natančnega in
običajno dolgotrajnega zbiranja podatkov poskuša preučiti vsebinski kontekst in povezane
procese, ki se odvijajo znotraj preučevanega pojava. Predmet preučevanja, ki je lahko ena
ali več organizacij, pa tudi posamični pojavi znotraj večjih organizacijskih sistemov, se
preučuje v povezavi s širšim kontekstom (za razliko od laboratorijskih raziskav) s ciljem
ugotavljanja in analize njunih medsebojnih odnosov in odvisnosti. Najbolj splošno in
uveljavljeno definicijo študije primera je podal Yin (2009), ki velja za enega najboljših
poznavalcev te metode, in sicer Yin interpretira študijo primera kot poglobljeno empirično
raziskavo, ki s pomočjo različnih virov zbiranja dokazov preučuje določen sodobni pojav
znotraj njegovega realnega življenjskega konteksta, še posebej v primerih, kadar meje
med preučevanim pojavom in njegovim širšim kontekstom niso jasno vidne.
Zaradi očitkov, da študija primera ne zagotavlja zadostne natančnosti in objektivnosti, je
doslednost pri sami izvedbi ključnega pomena. Kljub izhajanju iz različnih teoretičnih
izhodišč in posledično različnim opredelitvam same metode so raziskovalci (Yin, 2009;
Thomas, 2011) dokaj enotni pri delitvi študije primera na posamezne raziskovalne faze
(Nograšek, 2013), ki so prikazane na Sliki 55.
Slika 55: Faze študije primera

Priprava poročila

Analiza podatkov in dokazov

Zbiranje podatkov in dokazov

Priprava izvedbe

Načrt izvedbe
Opredelitev in določitev raziskovalnega
vprašanja

Vir: prirejeno po Yin (2009)

6.2 UPORABNOST ŠTUDIJE PRIMERA
Razcvet in vse bolj razširjena uporaba študije primera se je začela v sedemdesetih letih
20. stoletja, ko so raziskovalci predstavili ugotovitve, da kvantitativne metode, ki se
osredotočajo zgolj na zbiranje in analizo podatkov, v mnogih primerih ne razkrivajo
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pomembnih značilnosti in ne omogočajo vsestranskega vpogleda v raziskovani pojav (Yin,
1984; Stake, 1995). V zadnjem času postaja študija primera vse bolj pomembna
raziskovalna metoda znotraj širokega spektra znanstvenih disciplin, še posebej
prevladujočo vlogo ima na področjih, kot so sociološke, antropološke, politične,
organizacijske in psihološke vede (Nograšek, 2013). Študija primera je najbolj uporabna,
kadar posamezni pojav zahteva celovit in poglobljen raziskovalni pristop, saj v svoji osnovi
predvideva preučevanje določenega pojava z različnih vidikov in s pomočjo različnih virov
podatkov. V zadnjih letih se študija primera vse bolj uveljavlja tudi na področju
informacijskih ved. Pozornost raziskovalcev, ki so se nekje do prve polovice prejšnjega
desetletja osredotočali predvsem na tehnološke vidike preučevanja IKT, se je začela vse
bolj širiti na poslovne, procesne, organizacijske, družbeno-politične in ekonomske vidike
uvajanja IKT v poslovno okolje organizacij, kar je zahtevalo vpeljavo kvalitativnega
raziskovalnega instrumentarija. Do tedaj prevladujoče kvantitativne metode raziskovanja
po mnenju številnih raziskovalcev ne omogočajo celovitega preučevanja kompleksnih
socio-ekonomskih in družbeno-političnih pojavov. Namreč, zbiranje in analiza zgolj
kvantitativnih podatkov v veliki meri omejujeta razumevanje širšega družbenega
konteksta in njegovih povezav s preučevanim pojavom (Kaplan in Maxwell, 1994). Študija
primera presega slednje omejitve, saj njena idejna zasnova predpostavlja vsestranski in
bolj poglobljen pristop k preučevanju in razumevanju določenega pojava.
Vse večja uporaba študije primera v zadnjih štirih desetletjih je povzročila tudi razvoj
formalnega raziskovalnega okvirja in metodoloških smernic, ki opredeljujejo kontekst,
razloge in načine uporabe študije primera v raziskovalnem delu. Yin (2009) navaja, da je
uporaba študije primera še posebej priporočljiva, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. pri preučevanju določenega pojava se pojavljajo vprašanja »kako« ali »zakaj«,
2. raziskovalec ima pri preučevanju določenega pojava le malo ali nič nadzora nad
predmetom preučevanja,
3. predmet raziskovanja je aktualni pojav iz realnega življenjskega konteksta.
Drugi avtorji navajajo še nekatere dodatne razloge za uporabo študije primera:






študija primera omogoča večstransko in poglobljeno kontekstualno analizo
relativno majhnega števila dogodkov in njihovih medsebojnih odnosov (Gable,
1994; Soy, 1997),
študija primera je še posebej uporabna pri raziskavah, ki se osredotočajo na
neraziskana oziroma pomanjkljivo raziskana področja, tako s teoretičnega kot tudi
s praktičnega vidika (Eisenhardt, 1989),
študija primera je uporabna, kadar raziskovalec podaja končne sklepe v opisni
obliki in se osredotoča bolj na vzročno-posledične mehanizme kot na same
vzročno-posledične učinke med določenimi dejavniki, oziroma kadar je notranja
konsistentnost posameznega pojava pomembnejša od njegove potencialne
zunanje reprezentativnosti (Gerring, 2004),
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študija primera je koristna v začetni fazi raziskovanja določenega pojava, saj lahko
zagotovi uporabne smernice za izvedbo bolj kompleksnih kvantitativnih
raziskovalnih metod (Rowley, 2002).

Glede na končni cilj študije primera se le-ta običajno uporablja za nadgradnjo obstoječe
teorije, preverjanje že obstoječih teoretskih konstruktov, oziroma oblikovanje nove teorije,
upoštevajoč na novo pridobljene dokaze in spremenjene ekosistemske dejavnike ter
okoliščine, ki vplivajo na raziskovani pojav.

6.3 PREDNOSTI IN OMEJITVE ŠTUDIJE PRIMERA
Različni avtorji (Noor, 2008; Yin, 2009; Thomas, 2011) najpogosteje izpostavljajo
natančnost in objektivnost kot dve največji slabosti študije primera. Namreč, nemalokrat
se pri uporabi študije primera pojavljajo pristranske interpretacije pridobljenih izsledkov in
ohlapno upoštevanje formalnega metodološkega okvirja, kar pomembno vpliva na
verodostojnost raziskave in veljavnost izpeljanih sklepov. Druge kritike študije primera se
nanašajo na očitek, da le-ta zaradi raziskave malega števila primerov, pogosto samo
enega, ne omogoča znanstvene generalizacije (Tellis, 1997; Rowley, 2002; Noor, 2008;
Yin, 2009). Poleg navedenih vsebinskih slabosti pa študija primera vsebuje tudi določene
postopkovne omejitve, ki lahko prav tako vplivajo na uspešnost raziskave in zanesljivost
pridobljenih rezultatov. Med najvidnejše postopkovne omejitve študije primera spada
vsekakor dolgotrajnost izvedbe, ki se odraža v obsežni dokumentaciji in veliki količini
pridobljenih podatkov in informacij, ki jih je v nadaljnjih fazah študije primera treba
sistematično in natančno analizirati (Yin, 2009; Das in Singha, 2011 in 2012). Poleg
slednje slabosti avtorji izpostavljajo še nezmožnost naključne izbire primerov in težave s
ponovljivostjo raziskave (Kerlinger, 1986; Lee, 1989).
Kljub nespornim omejitvam, ki so bile na kratko predstavljene v prejšnjem odstavku, ima
študija primera tudi številne prednosti. Raziskovanje izbranih pojavov in zbiranje podatkov
s pomočjo študije primera poteka znotraj njihovega realnega življenjskega konteksta, kjer
podatki pojasnjujejo trenutno situacijo na raziskovanem področju in omogočajo
razumevanje kompleksnih interakcij med dejavniki znotraj preučevanega pojava (Yin,
2009; Das in Singha, 2011 in 2012). S tem dobijo raziskovalci možnost bolj celovitega in
poglobljenega pogleda na preučevani pojav, kar v kombinaciji z različnimi viri podatkov v
veliki meri pripomore k boljšemu razumevanju in posledično tudi k bolj objektivni analizi
le-tega (Thomas, 2011). Nekatere vrste študije primera omogočajo primerjavo med
različnimi preučevanimi pojavi, kar v kasnejši fazi nudi možnosti za dopolnitev že
obstoječe teorije na področju ali graditev novih teoretičnih izhodišč in potencialno
analitično generalizacijo (Noor, 2008; Yin, 2009). Študija primera se v zadnjih letih vse
bolj uveljavlja tudi na področju informacijskih znanosti, saj zaradi naštetih prednosti in
svojih značilnosti omogoča preučevanje IS v njihovem naravnem okolju, upoštevajoč
teoretične predpostavke in vse ekosistemske dejavnike, ki izkazujejo vpliv na razvoj in
implementacijo IS ter kompleksna razmerja med njimi (Nograšek, 2013). Po mnenju
mnogih avtorjev (Gable, 1994; Stake, 1995; Soy, 1997; Rowley, 2002; Yin, 2009;
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Thomas, 2011) je ena izmed najpomembnejših prednosti, ki jih ponuja študija primera, t.
i. triangulacija, ki pravzaprav pomeni pridobivanje dokazov iz različnih virov za potrditev
iste ugotovitve.

6.4 TAKSONOMIJA ŠTUDIJ PRIMERA
Avtorji navajajo precejšnje število različnih vrst ali tipov študij primera, ki se razlikujejo
glede na nekatere prevladujoče značilnosti, število predmetov preučevanja oziroma
raziskovalne cilje. Pogosto je mogoče zaslediti delitev na raziskovalno (ang. exploratory),
pojasnjevalno (ang. explanatory) in opisno (ang. descriptive) študijo primera (Yin, 1984),
nekateri avtorji razlikujejo med notranjo (ang. intrinsic) in zunanjo (ang. instrumental)
študijo primera (Stake, 1995), pomembna delitev z vidika nekaterih avtorjev (de Vaus,
2001; Rowley, 2002; Yin, 2009; Thomas, 2011) pa se nanaša tudi na število primerov, ki
jih obravnava študija primera, saj le-ti ločijo med singularno (ang. single) in pluralno
(ang. multiple) študijo primera. Najbolj obsežno taksonomijo študij primera je predstavil
Thomas (2011), ki deli študije primera glede na predmet raziskovanja, namen
raziskovanja, pristop raziskovanja in proces raziskovanja (Nograšek, 2013) (Tabela 16).
Študije primera, ki se uvrščajo znotraj naštetih skupin, so med seboj povezane in se
neredko tudi prepletajo, kljub temu pa vsebujejo nekatere specifične značilnosti, ki bodo
predstavljene v naslednjih odstavkih.
6.4.1

DELITEV ŠTUDIJ PRIMERA GLEDE NA PREDMET RAZISKOVANJA

Thomasova (2011) taksonomija navaja tri vrste študij primera, ki se razlikujejo glede na
predmet raziskovanja, in sicer:
1. posebni oziroma izstopajoči primer,
2. ključni primer,
3. lokalno znan primer.
Posebni oziroma izstopajoči primer je tako poimenovan zaradi odstopanja od preostalih
primerov in ustaljenih pravil (Nograšek, 2013). Ključni primer ima veliko pojasnjevalno
vrednost, saj nazorno predstavlja temeljne značilnosti področja, s čimer vzbuja tudi veliko
zanimanje strokovne in akademske skupnosti. Lokalno znan primer je opredeljen kot
primer, s katerim so raziskovalci že predhodno seznanjeni, v mnogih primerih pa tudi
osebno poznajo udeležence v primeru.

169

Tabela 16: Vrste študij primera
Predmet

Namen

Pristop

Proces

Poseben ali
izstopajoči primer
Ključni primer
Lokalno znan
primer
Notranji
Zunanji
Evalvacijski
Pojasnjevalni
Raziskovalni
Preverjanje teorije
Graditev teorije
Ponazoritev
Opis
Razlaga

Ugnezdena

Eksperimentiranje

Vzporedna
Singularna
Zaporedna
ali
Retrospektivna
pluralna
Posnetek
študija
Diahrona/zgodovinska

Vir: prirejeno po Thomas (2011)
6.4.2

DELITEV ŠTUDIJ PRIMERA GLEDE NA NAMEN RAZISKOVANJA

Thomas (2011) glede na namen raziskovanja loči pet vrst študij primera, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

notranje motivirana,
zunanje motivirana,
evalvacijska,
pojasnjevalna,
raziskovalna.

Notranje motivirana študija primera je opredeljena kot raziskovalna aktivnost, ki se
osredotoča na preučevanje točno določenega primera s točno določenim ciljem, brez želje
po analizi in raziskovanju sorodnih primerov ter razumevanju splošne problematike
(Stake, 1995; Nograšek, 2013). Zunanje motivirana študija se obratno osredotoča na
raziskovanje določenega primera s ciljem razumevanja splošne problematike. Evalvacijska
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študija primera se uporablja predvsem v primerih, ko se pojavi potreba po vrednotenju
uspešnosti in učinkovitosti določenega subjekta. Tovrstne študije se včasih izvajajo ob
uvajanju sprememb in vrednotenju učinkov, ki jih povzročajo spremembe (Thomas,
2011). Pojasnjevalna študija primera je najbolj koristna pri poglobljeni raziskavi
določenega pojava, vpletenih dejavnikov, njihovih medsebojnih razmerij in vzročnoposledičnih povezav med njimi. Slednja metoda omogoča celovito analizo in pojasnitev
določenih pojavov, posledično pa tudi preverjanje in dopolnitev obstoječe teorije, v
nekaterih primerih pa tudi razvoj novih teoretičnih konceptov (Yin, 2009; Das in Singha,
2011 in 2012). Raziskovalna študija primera se po navadi uporablja pri raziskovanju novih,
pomanjkljivo raziskanih področij, kadar obstoječe znanje na področju ter struktura in
vsebina temeljnih raziskovalnih predpostavk oziroma vprašanj niso dovolj jasno in
natančno opredeljeni. Raziskovalna študija primera vključuje raziskovanje vseh podatkov,
ki bi lahko potencialno pripomogli h kakovostni analizi problema in boljšemu razumevanju
pojava. Pravilno izvedena raziskovalna študija primera raziskovalcem ponuja verodostojne
odgovore na vprašanja »zakaj« in »kako«, v končni fazi pa omogoča tudi preverjanje
teorije, oziroma dopolnitev že obstoječih in razvoj novih teoretičnih konstruktov (Thomas,
2011).
6.4.3

DELITEV ŠTUDIJ PRIMERA GLEDE NA PRISTOP RAZISKOVANJA

Študija primera se najpogosteje uporablja kot pristop za (Thomas, 2011):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

graditev teorije,
preverjanje teorije,
ponazoritev,
opis,
razlago,
eksperimentiranje na določenem raziskovalnem področju.

Študija primera, ki se osredotoča na graditev teorije, stremi k pridobitvi čim večjega
števila relevantnih podatkov in informacij ter razvoju novega konceptualnega okvirja, ki se
nanaša na predmet preučevanja (Thomas, 2011). K tovrstnim ciljem usmerjena študija
primera zahteva pregledno strukturiranje raziskovalnih vprašanj in ciljev, v nasprotnem
primeru lahko privede do preobremenitve raziskovalcev s podatki, ki ne prispevajo k
namenu in ciljem raziskave. Kljub predhodni opredelitvi raziskovalnih konstruktov mora
raziskovalec ohraniti fleksibilen odnos do opredeljenih predpostavk, saj se skozi sam
proces izvedbe študije primera lahko izkaže, da je konstrukte treba prilagoditi ali celo
opustiti (Nograšek, 2013). Opisani pristop je uporaben tako pri pojasnjevalni kot tudi
raziskovalni študiji primera. Pojasnjevalna študija primera se namreč v tem primeru
osredotoča na preučevanje različnih vidikov vzročno-posledičnih povezav, raziskovalna
študija primera pa omogoča preverjanje zastavljenih hipotez oziroma predpostavk (Yin,
2009). Preverjanje teorije s pomočjo študije primera temelji na preučevanju nekega
pojava, ki je že umeščen v določen teoretični okvir, čigar veljavnost želijo raziskovalci s
pridobitvijo novih podatkov in raziskovalnih izsledkov tudi preveriti. Študija primera se v
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raziskovalni praksi pogosto uporablja v kombinirani obliki, kar omogoča tako preverjanje
kot tudi graditev teorije. Ponazoritvena študija primera se uporablja s ciljem osvetlitve
oziroma pojasnitve, s pomočjo katere postane preučevani pojav bolj razumljiv širši
javnosti (Thomas, 2011). Tudi opisna študija primera se osredotoča na pojasnitev
določenega pojava, in sicer s pomočjo zbiranja relevantnih informacij o posameznih
značilnostih pojava, ki je v nadaljevanju tudi podrobno analiziran in opisan znotraj
realnega življenjskega konteksta (Yin, 2009). O razlagalnem ali etnografskem
raziskovalnem pristopu govorimo, kadar študija primera vključuje temeljito preučitev
okolja, ki vpliva na določeni pojav, ter poglobljeno razumevanje pojava v vseh
razsežnostih in v interakciji z drugimi sistemskimi dejavniki. Eksperimentiranje na
določenem raziskovalnem področju se najpogosteje uporablja v kombinaciji z drugimi
pristopi, ki se uporabljajo v sklopu študije primera.
6.4.4

DELITEV ŠTUDIJ PRIMERA GLEDE NA PROCES RAZISKOVANJA

Glede na proces raziskovanja je študije primera mogoče razdeliti na singularne in pluralne
študije primera. Vsaka izmed predstavljenih skupin vsebuje specifične študije primera, ki
se razlikujejo po načinu izvedbe in drugih lastnostih. Opredelitev raziskovalca za
singularno oziroma pluralno študija primera mora biti utemeljena z več vidikov, saj mora
raziskovalec poleg izbire najustreznejšega procesa raziskovanja upoštevati tudi druge
dejavnike. Splošno je mogoče trditi, da je izbira določene vrste študije primera odvisna od
končnih ciljev raziskovanja. Tako se singularna študija primera največkrat uporablja s
ciljem preučevanja še neraziskanih ali pomanjkljivo raziskanih pojavov, pluralna primerja
pa je bolj uporabna v situacijah, ko se raziskava osredotoča na opis, izgradnjo ali
preverjanje že obstoječih teoretskih konstruktov (Yin, 1984).
Glede na ustreznost izbire posamezne vrste študije primera Yin (2009) navaja nekatere
razloge oziroma okoliščine, v katerih je bolj uporabna singularna študije primera. Tako je
singularna študija primera najbolj ustrezna za preučevanje kritičnih primerov za
preverjanje že obstoječe teorije, ekstremnih, edinstvenih ali še neraziskanih primerov,
reprezentatitvnih primerov na določenem področju in primerov, ki se opazujejo v različnih
časovnih obdobjih (longitudinalna študija primera). Na drugi strani pa Yin (2009) opisuje
tudi okoliščine, v katerih je bolj uporabna pluralna študija primera. Izbira pluralne študija
primera je bolj zaželena, kadar imajo tako pridobljeni izsledki večjo verodostojnost in
kadar pluralna študija primera omogoča replikacijo oziroma posplošitev ugotovitev, kar
lahko znatno prispeva k izgradnji kakovostnejšega teoretičnega okvirja na raziskovanem
področju. Splošno je mogoče reči, da je izbira vrste študije primera odvisna od ocene
analitičnih koristi, ki jih lahko ponudi singularna ali pluralna študija primera (Nograšek,
2013).

6.5 TEMELJNI KONSTRUKTI IN VERODOSTOJNOST ŠTUDIJE PRIMERA
Kakovostno izvedena študija primera mora temeljiti na metodološki verodostojnosti. Le
ugotovitve, pridobljene v natančno opredeljenem in dosledno izvedenem postopku, lahko
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jamčijo ustrezno raven kakovosti. Če želi študija primera s svojimi spoznanji prispevati k
bazi znanja in izgradnji teorije na področju, mora v luči prepričljivosti in zagotavljanja
verodostojnosti zadostiti nekaterim temeljnim konstruktom. Osnovna konstrukta, ki se
uporabljata za vrednotenje kakovosti študije primera, sta veljavnost (ang. validity) in
zanesljivost (ang. reliability) (Eisenhardt, 1989; Dooley, 2002; Rowley, 2002; Yin, 2009;
Iacono et al., 2011 idr.), za odločanje o potencialni vključitvi pridobljenih izsledkov v
obstoječi teoretični okvir na raziskovalnem področju pa se kot merilo uporablja konstrukt
generalizacije (Stake, 1995; Noor, 2008; Yin, 2009; Thies in Volland, 2010; Thomas, 2011
idr.). Kadar govorimo o verodostojnosti študije primera je treba omeniti še koncept
triangulacije, ki se pogosto omenja kot ena izmed najbolj pomembnih raziskovalnih
prednosti, ki jih omogoča študija primera v primerjavi z drugimi metodami raziskovanja.
6.5.1

VELJAVNOST IN ZANESLJIVOST

Konstrukt veljavnosti in konstrukt zanesljivosti sta splošno uveljavljeni merili za
vrednotenje kakovosti študije primera. Oba se brez posebnih omejitev uporabljata tudi za
analizo drugih družboslovnih raziskovalnih metod, ne glede na njihov kvantitativni oziroma
kvalitativni značaj. Konstrukt veljavnosti se deli na notranjo in zunanjo veljavnost,
medtem ko se zanesljivost vrednoti kot samostojen konstrukt. Pri presojanju, ali študija
primera zadovoljuje kriterije veljavnosti in zanesljivosti, je treba upoštevati sam namen
omenjenih konstruktov in njihove vsebinske značilnosti (Rowley, 2002; Yin, 2009; Iacono
et al., 2011 idr.):








Konstrukt veljavnosti se osredotoča na kakovost konceptualizacije in
operacionalizacijo relevantnih konceptov, ki so predmet preučevanja. Vključuje
tudi opredelitev ustreznih operativnih parametrov, s ciljem zmanjševanja
subjektivnosti raziskovalca. Veljavnost študije primera se povečuje z uporabo
različnih virov podatkov in različnih vidikov preučevanja, vzpostavitvijo in
sledenjem verigi dokazov ter pridobitvijo povratnih informacij s strani
zainteresirane javnosti (Nograšek, 2013).
Notranja veljavnost se vrednoti samo v sklopu pojasnjevalnih študij primera, saj
le-ta osvetljuje vzročno-posledična razmerja in pojasnjuje, ali določeni dejavniki
resnično vplivajo na preučevane izide, ali so ti izidi determinirani s strani drugih
dejavnikov (Yin, 2009).
Zunanja veljavnost se nanaša na potencialno področje generalizacije izsledkov.
Slednje pomeni, da se področje in stopnja generalizacije povečujeta z večanjem
števila različnih metod, ki vodijo do istih ugotovitev (intervjuji, opazovanja,
preučevanje literature in povezane dokumentacije).
Konstrukt zanesljivosti naslavlja sam postopek izvedbe študije primera.
Vrednotenje zanesljivosti temelji na ugotavljanju, ali je bila izvedba študije primera
izpeljana v skladu s postopkovnimi zahtevami, oziroma ali je bil celoten postopek
izvedbe študije primera dokumentiran tako, da se lahko ponovi.
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6.5.2

GENERALIZACIJA

Konstrukt generalizacije je močno povezan z zunanjo veljavnostjo študije primera, še
posebej v luči očitkov, da izsledki, pridobljeni s pomočjo študije primera, niso splošno
uporabni v resničnem življenju. Generalizacija je mogoča le v slučaju, če študija primera
že v osnovi izhaja iz obstoječe teorije, ki je kasneje uporabljena kot izhodišče za
primerjavo z novimi izsledki študije primera (Rowley, 2002). Če izsledki dveh ali več študij
primera podpirajo že obstoječo teorijo na področju, potem lahko govorimo o analitični
generalizaciji ugotovitev, namreč večje kot je število študij primera, ki podpira obstoječo
teorijo, večja je veljavnost obstoječe teorije (Yin, 2009; Iacono et al., 2011). Nasprotno
pa v slučaju uporabe študije primera ne moremo govoriti o statistični generalizaciji (Yin,
2009; Thies in Volland, 2010; Thomas, 2011), le-ta namreč predpostavlja izvedbo analize
empiričnih podatkov na vzorcu in kasnejšo generalizacijo ugotovitev na celotno populacijo.
Študija primera torej ne omogoča statistične generalizacije, saj obravnavani primer ne
predstavlja vzorca, oziroma enega primera znotraj širšega eksperimenta, ampak
samostojen eksperiment, sama metoda pa se prvenstveno osredotoča na pomen in
vsebino pojava in ne na njegovo frekvenčno porazdelitev (Iaccono et al., 2011). Stopnja
generalizacije je razumljivo višja pri uporabi pluralne študije primera, čeprav raziskovalci v
nekaterih primerih dopuščajo možnost generalizacije tudi pri singularni študiji primera
(Yin, 2009).
6.5.3

TRIANGULACIJA

Triangulacija splošno gledano pomeni pridobivanje dokazov iz različnih virov za potrditev
iste ugotovitve, kar znatno prispeva k verodostojnosti raziskave in veljavnosti
raziskovalnih izsledkov. Potreba po triangulaciji izhaja iz etične potrebe raziskovalca po
verodostojnosti raziskave in potrditvi veljavnosti raziskovalnega procesa (Tellis, 1997).
Triangulacija, ki znotraj raziskovalne skupnosti vedno bolj pridobiva na veljavi, je
prepoznana kot največja prednost študije primera in postaja po besedah raziskovalcev
neizogiben element vsake študije primera (Thies in Volland, 2010). Denzin (1984) je
opredelil štiri vrste triangulacije, in sicer:





triangulacija virov podatkov (raziskovalci zbirajo podatke iz različnih virov podatkov
za potrditev istih ugotovitev znotraj preučevanega pojava),
triangulacija raziskovalcev (dva ali več raziskovalcev preučuje isti pojav),
triangulacija teorije (raziskovalci preučujejo isti pojav z različnih teoretičnih
vidikov),
triangulacija metodologij (raziskovalci kombinirajo uporabo različnih kvantitativnih
in kvalitativnih metod raziskovanja, v primeru študije primera pa kombinirajo
različne metode zbiranja podatkov, kot so: opazovanje, intervjuji, analiza
literature, pregled projektne dokumentacije ipd.).
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7 EMPIRIČNI
DEL
RAZISKAVE
INFORMATIZACIJE
SLOVENSKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Empirični del raziskave temelji na teoretičnih izhodiščih in predstavljenem metodološkem
okvirju. V poglavju so razčlenjene in podrobno opisane vse raziskovalne aktivnosti, ki so
bile izvedene znotraj posameznih faz študije primera (glej podpoglavje 6.1).

7.1 PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
7.1.1

OPREDELITEV IN DOLOČITEV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ

V prvi fazi raziskave sta bila opravljena sistematičen pregled in poglobljena analiza
relevantne literature s področja ZIS in PIA. Na podlagi že obstoječega teoretičnega
znanja, praktičnih spoznanj ter trenutnega stanja na področju razvoja ZIS in PIA v
slovenskem zdravstvenem sistemu so bila identificirana specifična področja našega
raziskovalnega interesa. V naslednjem koraku smo, izhajajoč iz ciljno izbranih področij
preučevanja, opredelili in določili raziskovalna vprašanja, ki naj bi na eni strani ponudila
dobro osnovo pri vzpostavitvi teoretičnega okvirja za izvedbo empirične raziskave, na
drugi strani pa uporabna izhodišča za oblikovanje relevantnih raziskovalnih hipotez, ki bi
omogočale celovito obravnavo izbrane problematike.
7.1.2

NAČRT IZVEDBE

Skladno z zahtevami metodološkega okvirja je bilo v tej fazi treba opredeliti predmet
preučevanja oziroma enoto analize, ki jo je bilo potrebno umestiti v vsebinski kontekst ter
razviti ustrezen teoretični okvir. Pri načrtovanju izvedbe je bilo treba izbrati tudi
najprimernejšo vrsto študije primera in jasno opredeliti načina zbiranja podatkov. Predmet
preučevanja v pričujoči doktorski disertaciji je stanje na področju informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema (projekt eZdravje), uporaba zdravstvenih kazalnikov
ter vloga ZIS in PIA v obravnavanem kontekstu. Povezana področja znotraj predmeta
preučevanja so bila obravnavana z različnih vidikov (teoretični, praktični, formalni,
materialni) in na različnih ravneh (izvajalci zdravstvenih storitev, zdravstveni zavodi,
nacionalna raven). Obsežna analiza in sinteza teoretičnih konstruktov in praktičnih
izkušenj ponuja uporabna dopolnila k obstoječi teoriji na področju in koristne smernice za
nadaljnje projektne aktivnosti v Sloveniji ter druge podobne projekte razvoja ter
implementacije ZIS in PIA. Od zastavljenih teoretičnih izhodišč v fazi načrtovanja izvedbe
je bila v veliki meri odvisna tudi izbira ustrezne vrste študije primera in pristopa za
zbiranje podatkov.
Pri formalni in materialni opredelitvi študije primera je bila uporabljena Thomasova (2011)
taksonomija (glej podpoglavje 6.4), ki študije primera deli glede na predmet raziskovanja,
namen raziskovanja, pristop raziskovanja in proces raziskovanja.
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Pri opredeljevanju študije primera glede na predmet raziskovanja je bil izbran
ključni primer, saj eZdravje s svojimi podprojekti predstavlja pravzaprav največji in
najpomembnejši nacionalni projekt na področju informatizacije zdravstva in ima
kot takšen tudi največjo pojasnjevalno vrednost, saj dejansko povzema vse
temeljne značilnosti področja in omogoča celovit vpogled v ozadje obravnavane
problematike.
Pri opredeljevanju študije primera glede na namen raziskovanja je situacija dosti
bolj zapletena. Glede na Thomasovo (2011) taksonomijo in prevladujoče
značilnosti študije primera je le-to mogoče vsaj delno uvrstiti v kar štiri različne
skupine, in sicer: zunanje motivirana, evalvacijska, pojasnjevalna in raziskovalna
študija primera. Študija primera je zunanje motivirana, saj je njen temeljni cilj
osvetlitev in razumevanje problematike s širšega vidika. V določenem obsegu je
mogoče študijo primera opredeliti tudi kot evalvacijsko, saj delno predstavlja
evalvacijo razvoja ZIS (projekt eZdravje) in evalvacijo uporabnosti slovenskih
zdravstvenih kazalnikov v primerjavi s priporočili mednarodnih organizacij.
Pojasnjevalni oziroma raziskovalni značaj študije primera se prepletata in
dopolnjujeta. Študija primera je pojasnjevalna v smislu poglobljene raziskave
obravnavane problematike ter vpletenih dejavnikov, njihovih medsebojnih razmerij
in vzročno-posledičnih povezav. Na drugi strani je študija primera hkrati tudi
raziskovalna, saj se osredotoča na področje, ki je v Sloveniji relativno novo in
neraziskano ter posledično pomanjkljivo teoretično in empirično podprto.
Pri opredeljevanju študije primera glede na pristop raziskovanja je mogoče reči, da
si študija primera prizadeva tako po preverjanju kot tudi izgradnji teorije. Podobno
kot pri namenu raziskovanja se tudi tukaj slednja pristopa raziskovanja prepletata
in dopolnjujeta oziroma uporabljata v kombinirani obliki. Študija primera se tako
na eni strani osredotoča na pojav, ki je že umeščen v določen teoretični okvir in ga
poskuša s pridobitvijo novih raziskovalnih izsledkov tudi preveriti. Na drugi strani
pa želi s pridobitvijo čim večjega števila relevantnih podatkov in informacij
omogočiti razvoj novega konceptualnega okvirja ter na ta način prispevati k
izgradnji teorije na obravnavanem področju.
Pri opredeljevanju študije primera glede na proces raziskovanja ni veliko dilem, saj
gre očitno za singularno študijo primera. Na izbranem področju raziskovanja bi bilo
namreč zaradi različnih razlogov težko izpeljati pluralno študijo primera, saj je
koncept ZIS in PIA v Sloveniji še relativno neuveljavljen, težko pa bi tudi našli več
projektov s področja, ki so med seboj primerljivi po obsegu, vsebini, pomenu ipd.

Pri opredelitvi najustreznejšega načina za zbiranje podatkov je bil izbran intervju. Izbrani
pristop je v skladu z navedenimi teoretično/metodološkimi ter praktičnimi zahtevami in
izhodišči. Intervju, podprt s celovito analizo strateških dokumentov in projektne
dokumentacije, pa tudi z opazovanjem, naj bi zagotavljal najuporabnejšo tehniko za
zbiranje (težko dostopnih) podatkov na kompleksnem in obsežnem področju preučevanja.
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7.1.3

PRIPRAVA IZVEDBE

V fazi priprave izvedbe študije primera so bili sistematično analizirani vsi dejavniki, ki bi
lahko na kakršenkoli način vplivali na postopkovno izvedbo in vsebinske izsledke
raziskave. Pri opredeljevanju nekaterih postopkovnih in vsebinskih vidikov same izvedbe
raziskave (število in vsebina vprašanj, število intervjuvancev) so bile vzete v ozir tudi
kompetence in zmogljivosti raziskovalca, predvsem v luči prevelikega obsega pridobljenih
podatkov in ohranitve nadzora nad raziskovalnim procesom. V sklopu priprav za izvedbo
raziskave je bil oblikovan tudi pregleden protokol, ki je natančno ponazarjal
najpomembnejše faze raziskave in povzemal ključne raziskovalne aktivnosti znotraj njih
(teoretično ozadje in opredelitev problematike, raziskovalna vprašanja in hipoteze, viri in
postopek zbiranja podatkov, izvedba intervjujev, analiza raziskovalnih rezultatov in končno
poročilo ipd.). V protokolu za izvedbo raziskave smo dokončno opredelili tudi vprašanja za
izvedbo intervjujev in določili željen nabor intervjuvancev. Konkreten seznam z imeni in
priimki potencialnih intervjuvancev je omogočil presojo o ustreznosti kandidatov za
sodelovanje v raziskavi in glede na relativno majhno število poznavalcev obravnavanega
področja v Sloveniji tudi vnaprejšnjo odpravo potencialnih etičnih dilem ali konfliktov
interesov. Po končni določitvi potencialnih intervjuvancev so bili opravljeni pogovori z
njimi (osebno, preko telefona in elektronske pošte), s pomočjo katerih smo predstavili
raziskovalno problematiko iz doktorske disertacije ter preverili njihov interes za
sodelovanje v raziskavi oziroma izvedbo intervjuja. Na tej točki je bilo ključno vzpostaviti
medsebojno zaupanje in pritegniti čim več potencialnih kandidatov k sodelovanju, v
nasprotnem primeru bi bila lahko ogrožena izvedba celotne raziskave. Na podlagi slednjih
pogovorov so bila organizirana srečanja in dogovorjeni termini za izvedbo intervjujev z
vsemi zainteresiranimi posamezniki. Kandidatom, ki so privolili v sodelovanje, so bila
vnaprej poslana vprašanja za intervju ter napotki glede njegove izvedbe. Intervjuvanci so
se lahko na ta način predhodno seznanili z vsebino vprašanj in pripravili na izvedbo
intervjuja. Kljub veliki zasedenosti in pomanjkanju časa intervjuvancev je bil sam
postopek organizacije ter izvedbe intervjujev izpeljan relativno gladko in hitro, za izvedbo
namreč ni bilo treba pridobiti posebnih soglasij oziroma dovoljenj s strani pristojnih
inštitucij.
7.1.4

ZBIRANJE PODATKOV IN DOKAZOV

Zbiranje podatkov in dokazov je v skladu z načelom triangulacije potekalo na tri načine, in
sicer s pomočjo izvedbe intervjujev, analize strateških dokumentov in projektne
dokumentacije ter opazovanjem.
Intervjuji
Intervjuji so ena izmed najbolj uveljavljenih metod zbiranja podatkov na področju
kvalitativnega raziskovanja in pogosto predstavljajo najpoglavitnejši vir podatkov, ki se
uporabljajo v različnih študijah primera. Intervjuji omogočajo dober vpogled v širše ozadje
obravnavane problematike in pridobitev obsežnih ter vsebinsko pomembnih podatkov in
informacij. V pričujoči raziskavi so bili uporabljeni strukturirani intervjuji, ki naj bi
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omogočili najbolj poenoten način zbiranja podatkov. Čeprav postopek izvedbe intervjuja
vsebuje določena pravila (Hancock in Algozzine, 2006), je intervju do določene mere
dinamična metoda, ki na eni strani neizbežno zahteva določeno mero prilagajanja
(pojasnjevanja, komentiranja), na drugi strani pa interakcija med udeležencema pogosto
privede do bolj ohlapne strukture in prehajanja intervjuja iz ene oblike v drugo
(strukturirani, pol-strukturirani, globinski). S tega vidika se tudi posamezni segmenti
intervjujev, ki so bili uporabljeni v naši raziskavi, lahko razumejo kot polstrukturirani.
Pri vsebinskem oblikovanju vprašanj za intervjuje smo izhajali prvenstveno iz
konceptualnih konstruktov, ki so bili izpeljani iz raziskovalnih hipotez. Postopek
oblikovanja vprašanj za intervjuje je prikazan na Sliki 56. Vprašanja v intervjujih so
razdeljena na dva dela, in sicer: strateški ukrepi in cilji na področju informatizacije
zdravstva ter zdravstveni informacijski sistemi in kazalniki za spremljanje zdravstvenega
sistema. Intervju je zasnovan na dveh tipih vprašanj, in sicer vprašanjih opisnega tipa
(skupaj 7) ter vprašanjih izbirnega tipa (skupaj 20). Vprašanja opisnega (odprtega) tipa
so širše zastavljena in omogočajo bolj podrobne in informativne odgovore oziroma
razmišljanja o obravnavani problematiki. Vprašanja izbirnega (zaprtega) tipa pa so bolj
natančno strukturirana, saj zahtevajo izbiro točno določene vrednosti na sedemstopenjski
lestvici strinjanja/nestrinjanja (1 – sploh se ne strinjam in 7 – zelo se strinjam). Skupno
27 vprašanj znotraj obeh delov se nanaša neposredno na tri osrednje vsebinske sklope, ki
jih doktorska disertacija obravnava, in sicer: ZIS, zdravstvene kazalnike in PIA (glej
Prilogo 3).
Slika 56: Postopek oblikovanja vprašanj za intervjuje

Vir: lasten
Ožja področja znotraj navedenih vsebinskih sklopov, ki jih vprašanja naslavljajo z različnih
vidikov, so:


trenutno stanje (razlogi, obeti) na področju zdravstvene informatike v Sloveniji,
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politični in strateški vidiki informatizacije zdravstva,
ukrepi za sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij
(na ravni zdravstvenega zavoda, na nacionalni ravni),
vloga ZIS, cilji informatizacije ter zagotavljanje potrebnih virov in sredstev za
izvedbo informatizacije zdravstvenega sistema,
usklajenost informatizacije s sistemskimi dejavniki in ukrepi znotraj načrtovane
zdravstvene reforme,
strateški vidiki ter povezanost informatizacije in zdravstvenih kazalnikov,
načini in ustreznost uporabe obstoječih ZIS za spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema,
zmožnosti ZIS za zagotavljanje ustreznih podatkov in informacij,
ustreznost podatkov in informacij za oblikovanje zdravstvenih kazalnikov,
uporabnost obstoječih modelov zdravstvenih kazalnikov za spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema,
koncept in vloga PIA v zdravstvenem sistemu (zdravstveni, informacijski,
upravljavski vidik).

Pri izbiri potencialnih intervjuvancev smo izhajali predvsem iz njihove strokovnosti,
izkušenj in poznavanja omenjenih področij. Izbor kandidatov za intervjuje je tako zajel
strokovnjake z zdravstvenega področja (zdravnike), strokovnjake z informacijskega
področja in strokovnjake z upravljavskega področja. V raziskavi so sodelovali ugledni in
priznani strokovnjaki z vseh treh ravni zdravstvenega sistema, ZZZS, IVZ in MZ, med
katerimi je bilo kar nekaj takšnih, ki zasedajo oziroma so v preteklih letih zasedali najvišje
položaje v zdravstveni politiki in drugih inštitucijah znotraj slovenskega zdravstvenega
sistema (ministri, državni sekretarji, vodje sektorjev na MZ, predstojniki oddelkov/služb za
informatiko, direktorji bolnišnic/zdravstvenih domov ipd.). Dobro poznavanje strukturnih,
organizacijskih in vsebinskih značilnosti zdravstvenega sistema s strani izbranih
kandidatov pa tudi specifična znanja z ožjih področij njihovega dela naj bi zagotovila
strokovnost in validnost njihovih mnenj ter odgovorov na vprašanja in omogočila
konstruktivno sodelovanje v raziskavi.
Pred dejanskim pričetkom izvedbe intervjujev so bili izpeljani trije pilotni intervjuji. V njih
je sodeloval po en strokovnjak z vsakega od omenjenih področij. Končni nabor vprašanj je
bil dopolnjen v skladu s pripombami in predlogi pilotnih intervjuvancev, s pomočjo katerih
so bile odpravljene nekatere vsebinske pomanjkljivosti in nejasnosti.
Intervjuji so bili izvedeni v obdobju od 10. 10. 2013 do 15. 12. 2013. V intervjujih je od
28 izbranih kandidatov sodelovalo 26 udeležencev (dva kandidata, ki sta predhodno
privolila v sodelovanje, se intervjujev nista mogla udeležiti zaradi objektivnih razlogov).
Opredelitev števila izvedenih intervjujev, ki je potrebno za zagotovitev verodostojnosti
kvalitativne raziskave, se med avtorji razlikuje in variira od približno osem do 30 (Yin,
2009; Mason, 2010; Bryman, 2012 idr.), vsi avtorji pa poudarjajo, da je edino pravo
merilo zasičenost s podatki (ang. data saturation) – podatki se ponavljajo in ne prispevajo
k novim spoznanjem (Grady, 1998; Mason, 2010; Baker in Edwards, 2012). Skladno s
slednjimi predpostavkami je velikost našega vzorca popolnoma primerljiva s podobnimi
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kvalitativnimi raziskavami – najpogostejša velikost vzorca sega med 20 in 30 intervjujev
(Mason, 2010; Nograšek, 2013) in ustreza predpisanim smernicam, saj je bila zasičenost s
podatki v našem primeru dosežena nekje okrog 22. intervjuja. Relativno veliko število
intervjujev, ki jih je bilo treba izvesti za dosego zasičenosti s podatki, priča, da gre za
obsežno in kompleksno področje preučevanja.
Intervjuji, ki so trajali približno 60 minut, so bili izvedeni osebno v službenih prostorih
intervjuvancev. Vsem udeležencem v intervjujih sta bili zagotovljeni anonimnost in
zaupnost pridobljenih informacij, dodatno pa so jim bili obrazloženi tudi namen in cilji
raziskave ter razjasnjene morebitne nejasnosti v zvezi z izvedbo intervjuja ali vsebino
vprašanj. Pri vseh udeležencih so bili zapisani njihovi osnovni podatki (ime in priimek,
organizacija, datum intervjuja, kraj intervjuja). Odgovori intervjuvancev so se tekom
intervjujev beležili pisno, vsi transkripti pa so bili kasneje dokumentirani in arhivirani.
Glede na to, da so intervjuvanci spremljali zapisovanje njihovih odgovorov na opisna
vprašanja ter samostojno izpolnjevali vprašalnik z izbirnimi vprašanji, kasnejša avtorizacija
intervjujev s strani udeležencev ni bila potrebna oziroma zahtevana. Čistopisi intervjujev
so bili vneseni v dokumentarno bazo in analizirani z izbranim programskim orodjem.
Analiza strateških dokumentov in projektne dokumentacije
Kakovostna izvedba intervjujev ter pridobitev koristnih podatkov in dokazov mora biti
podprta s celovito analizo strateških dokumentov in projektne dokumentacije z
obravnavanega področja. Analiza strateških dokumentov in projektne dokumentacije ima
na eni strani zelo pomembno vlogo pri utemeljitvi teoretskih oziroma hipotetskih izhodišč
raziskave, na drugi pa predstavlja pomemben komplementaren vir zbiranja podatkov in
dokazov v študiji primera. V luči čim bolj celovitega vpogleda v obravnavano problematiko
ter pridobitve čim več relevantnih podatkov in dokazov je bila temeljita analiza strateških
dokumentov in projektne dokumentacije izpeljana tudi v pričujoči doktorski disertaciji.
Analiza strateških dokumentov (Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega
sistema 2005–2010 – eZdravje 2010, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2008–2013 – ReNPZV 08-13) je omogočila vpogled v politično/strateško ozadje,
reformne načrte in ukrepe ter dolgoročne cilje projekta informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema. Analiza projektne dokumentacije (Študija izvedljivosti projekta
eZdravje – predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo izvedbe, Študija
izvedljivosti projekta eZdravje – akcijski načrt, Študija izvedljivosti projekta eZdravje –
definicije podprojektov) pa je dodatno razkrila projektne naloge in njihove nosilce,
finančne vidike in časovnico, specifične cilje in rezultate po projektnih fazah ter strukturo
celotnega projekta oziroma nabor vseh načrtovanih podprojektov znotraj projekta
eZdravje. Podatki in dokazi, pridobljeni z analizo strateških dokumentov in projektne
dokumentacije, so v veliki meri dopolnili oziroma podkrepili podatke in dokaze, pridobljene
z intervjuji, ter omogočili boljše razumevanje in vrednotenje obravnavane problematike.
Strateški dokumenti in projektna dokumentacija, ki je bila uporabljena pri analizi, je
prosto dostopna na spletu, nekatere brošure in prospekti pa se nahajajo tudi v tiskani
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obliki. Nekaj dodatnega gradiva smo pridobili tudi s strani udeležencev v intervjujih. Ti so
nam posredovali še neobjavljena ali nedostopna poročila, interna gradiva, analize in
ugotovitve, zbornike in biltene mednarodnih organizacij ipd. Podatki in dokazi iz
posredovanih gradiv so razkrili nekatera manj znana dejstva in dodatno prispevali k
boljšemu vpogledu v trenutno situacijo in aktualne dogodke na področju informatizacije,
zdravstvenih kazalnikov ter spremljanja oziroma izboljševanja učinkovitosti, uspešnosti in
kakovosti slovenskega zdravstvenega sistema.
Opazovanje
V doktorski disertaciji je bilo uporabljeno tudi opazovanje, in sicer kot tretji
komplementarni vir zbiranja podatkov in dokazov. Neposredno opazovanje, ki nam je bilo
omogočeno s strani nekaterih udeležencev raziskave, se je v našem primeru nanašalo
predvsem na možnost opazovanja zdravstvenih delavcev pri demonstracijski uporabi
določenih informacijskih rešitev. Opazovali in vrednotili smo lahko značilnosti in različne
vidike delovanja (uporabnost, praktičnost, hitrost, vrste zdravstvenih podatkov in
informacij, vplivi na klinični/delovni proces, ipd.) načrtovanih informacijskih rešitev, ki so
se nahajale še v implementacijski oziroma pilotni fazi, ali že uveljavljenih informacijskih
rešitev, ki so bile že implementirane v zdravstveni sistem. Pomemben vidik zbiranja
podatkov in dokazov z neposrednim opazovanjem predstavlja tudi možnost spremljanja
reakcij, vedenja in zadovoljstva zdravstvenih delavcev pri uporabi informacijskih rešitev.
Neposredno opazovanje omogoča zunanjemu raziskovalcu dostop do relativno objektivnih
podatkov in dokazov ter poglobljen vpogled v preučevani pojav, ki ga je na ta način
mogoče opazovati in vrednotiti v njegovem realnem okolju, upoštevajoč vpliv različnih
sistemskih dejavnikov.

7.2 ANALIZA PODATKOV IN DOKAZOV
Analiza podatkov in dokazov je osrednja in najzahtevnejša faza študije primera. V tej fazi
je treba izpeljati celovito in natančno analizo vseh podatkov in dokazov, ki so bili
pridobljeni z intervjuji, analizo strateških dokumentov in projektne dokumentacije ter
opazovanjem. V skladu s tem mora biti analiza podatkov in dokazov utemeljena na
obstoječih teoretičnih izhodiščih in dobrem poznavanju obravnavane problematike,
vključevati in kritično presojati pa mora tudi druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na
področje preučevanja. Pri usmerjanju analize podatkov in dokazov ter določanju ključnih
ciljev te faze smo se opirali predvsem na teoretične/praktične predpostavke ter iz njih
izpeljane raziskovalne hipoteze.
Verifikacija zastavljenih hipotez predstavlja ključni del analize podatkov in dokazov ter bo
izpeljana s pomočjo treh kvalitativnih tehnik zbiranja podatkov, in sicer strukturiranih
intervjujev, analize strateških dokumentov in projektne dokumentacije ter opazovanja.
Intervjuji kot najpomembnejša tehnika tako za zbiranje podatkov in dokazov znotraj
izvedene študije primera kot tudi posledično za verifikacijo zastavljenih hipotez vsebujejo
27 vprašanj, ki se delijo v dve skupini, in sicer: 7 vprašanj opisnega (odprtega) tipa ter 20
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vprašanj izbirnega (zaprtega) tipa. Opisna vprašanja zahtevajo bolj obsežne in
poglobljene odgovore, medtem ko izbirna vprašanja omogočajo izbiro želene vrednosti na
sedemstopenjski lestvici strinjanja/nestrinjanja (1 – sploh se ne strinjam in 7 – zelo se
strinjam). Kljub nekaterim prednostim in slabostim, povezanim z določenim tipom
vprašanj, so vprašanja, ki so bila uporabljena pri izvedbi intervjujev, ciljno strukturirana in
oblikovana tako, da omogočajo verifikacijo hipotez. Le-ta bo primarno izvedena s
kvalitativno analizo odgovorov na vprašanja opisnega tipa ter podprta s statistično analizo
odgovorov na vprašanja izbirnega tipa. Dvostranski pristop s kombiniranjem kvalitativnih
in kvantitativnih metod naj bi omogočil bolj objektivno in na dokazih temelječo verifikacijo
hipotez ter bolj prepričljivo interpretacijo raziskovalnih ugotovitev. Strukturni model
raziskave, raziskovalna izhodišča in glavni konstrukti znotraj zaporedja aktivnosti za
verifikacijo zastavljenih hipotez so prikazani na Sliki 57.
Slika 57: Strukturni model raziskave
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zdravstveni kazalniki
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in informacije
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Modeli kazalnikov
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H2b
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Celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema

Vir: lasten
Sledeč trendom na področju analize kvantitativnih podatkov se v zadnjih letih tudi za
kvalitativno analizo podatkov vse bolj uporabljajo računalniško podprti programi oziroma
orodja (Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS). Najbolj znana
računalniška orodja za kvalitativno analizo podatkov so ATLAS.ti, XSight, FreeQDA,
NUD.IST, HyperRESEARCH, MAXQDA, NVivo idr.
Zaradi preglednosti samega postopka in ugodnih pogojev uporabe je bilo pri izvedbi
kvalitativne analize podatkov uporabljeno programsko orodje ATLAS.ti, verzija 7.1.4, ki
182

velja za eno izmed najbolj kakovostnih in vsestransko uporabnih informacijskih rešitev za
kvalitativno analizo podatkov. ATLAS.ti omogoča pregledno in relativno enostavno analizo
obsežnih tekstovnih, slikovnih ter avdio podatkov. Proces analize podatkov temelji na
uporabi kodnega sistema in strukturiranega zaporedja aktivnosti, ki vključuje razčlenitev
ter sprotno zapisovanje vsebinskih značilnosti raznovrstnih podatkovnih dokumentov.
ATLAS.ti tako zagotavlja nadzor nad celotnim postopkom analize dokumentov in
posameznimi aktivnostmi, omogoča pa tudi vizualizacijo povezav med besedilom,
beležkami in kodami ter izdelavo mrežnih diagramov.
Tehnologija dela s programskim orodjem ATLAS.ti je v prvi fazi vključevala vnos zbrane
dokumentacije (prepisi intervjujev, strateški dokumenti in projektna dokumentacija, zapisi
opazovanj ipd.) v dokumentarno bazo. V nadaljevanju je bilo treba na podlagi pregleda
vnesene dokumentacije in v skladu s končnimi cilji analize oblikovati kodni sistem, ki mora
omogočati neposredno verifikacijo hipotez. Kodni sistem je bil nato uporabljen za
označevanje oziroma kodiranje posameznih bistvenih segmentov besedilnih dokumentov,
ki se vsebinsko nanašajo na konceptualne konstrukte oziroma hipotetska izhodišča na
področju obravnavane problematike. S kodiranjem je vsaka koda znotraj kodnega sistema
dobila pripadajoče besedilo oziroma citate (ang. quotations). Agregirani izpis citatov
znotraj posameznih kod je dejansko že predstavljal surovi rezultat kvalitativne analize.
Programsko orodje ATLAS.ti je zagotovilo sorazmerno hitro in enostavno obdelavo,
povzemanje in sistemizacijo citatov ter njihovo preoblikovanje v končne rezultate
kvalitativne analize. Združevanje končnih rezultatov kvalitativne analize je omogočilo
analitično interpretacijo obravnavanih tematskih sklopov in izpeljavo argumentiranih
zaključkov. Ob koncu so bili izdelani tudi mrežni diagrami, ki prikazujejo povezave med
posameznimi kodami in na ta način ponazarjajo povezanost med hipotetskimi izhodišči, ki
so bila predstavljena v obliki vprašanj, in temeljnimi konstrukti, v katerih so zajeti ključni
odgovori s strani intervjuvancev.
Opisna in izbirna vprašanja iz intervjujev so prikazana v Tabeli 17 in 18. Vprašanja so
šifrirana zaradi enostavnejše uporabe v samem besedilu doktorske disertacije in
preglednejše obdelave z izbranim statističnim programskim paketom za družbene vede
(SPSS) (ang. Statistical Package for the Social Sciences), ki bo izpeljana po kvalitativni
analizi odgovorov na opisna vprašanja. Vprašanja iz prvega dela vprašalnika, ki se
imenuje »Strateški ukrepi in cilji na področju informatizacije zdravstva«, so označena s
šifro SUK_CPI_, vprašanja iz drugega dela vprašalnika, ki se imenuje »Zdravstveni
informacijski sistemi in kazalniki za spremljanje zdravstvenega sistema«, pa s šifro
ZIS_KSZ_.

183

Tabela 17: Opisna vprašanja
Šifra

Vprašanja
Strateški ukrepi in cilji na področju informatizacije zdravstva

SUK_CPI_1

Kakšno je trenutno stanje na področju zdravstvene informatike v Sloveniji, kaj so razlogi in
kakšni so obeti na področju nadaljnje informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema?

SUK_CPI_2

Ali obstoječi strateški dokumenti v zadostni meri opredeljujejo ukrepe, ki bi zagotovili
sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij potrebnih za celovito
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema?

SUK_CPI_3

Ali ste v vaši organizaciji sprejeli kakšne ukrepe, ki zagotavljajo sistematično in avtomatizirano
zbiranje ustreznih podatkov in informacij potrebnih za celovito spremljanje poslovanja?
Zdravstveni informacijski sistemi in kazalniki za spremljanje zdravstvenega sistema

ZIS_KSZ_1

Ali strateške smernice za informatizacijo opredeljujejo ustrezne kvantitativne in kvalitativne
kazalnike za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema?

ZIS_KSZ_2

Ali je uporaba obstoječih zdravstvenih informacijskih sistemov za spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema ustrezna?

ZIS_KSZ_3

Ali ste seznanjeni s konceptom poslovno-informacijske arhitekture (PIA)?

ZIS_KSZ_4

Kako bi uvedba PIA vplivala na oblikovanje zdravstvene politike in upravljanje zdravstvenega
sistema?

Vir: lasten
Tabela 18: Izbirna vprašanja
Šifra

Vprašanja
Strateški ukrepi in cilji na področju informatizacije zdravstva

SUK_CPI_4

Strateški dokumenti dobro povzemajo realne potrebe slovenskega zdravstvenega sistema na
področju uvajanja IKT rešitev.

SUK_CPI_5

Zdravstvena politika je namenila IKT pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju zdravstva in podpira
razvoj celovitega zdravstvenega informacijskega sistema v Sloveniji.

SUK_CPI_6

Zdravstvena politika je zagotovila potrebne materialne in nematerialne vire za izvedbo
informatizacije zdravstvenega sistema.

SUK_CPI_7

Zdravstvena politika je opredelila cilje, ki jih želi doseči z izgradnjo zdravstvenega informacijskega
sistema.

SUK_CPI_8

Zdravstvena politika želi zagotoviti sistematično in avtomatizirano zbiranje podatkov, ki so potrebni
za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.

SUK_CPI_9

Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema opredeljuje ukrepe, ki bi zagotovili
sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij potrebnih za celovito
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.

SUK_CPI_10

Zdravstvena politika je predpisala postopke za zbiranje in vnos ustreznih podatkov in informacij
potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.

SUK_CPI_14

Zdravstvena politika je projekt informatizacije uskladila z drugimi ukrepi znotraj načrtovane
zdravstvene reforme, kot so prestrukturiranje, reorganizacija, preoblikovanje poslovnih procesov itd.

SUK_CPI_12

Zdravstvena politika je analizirala in upoštevala učinke informatizacije na druge sistemske dejavnike
(organizacijski, pravni, ekonomski, kulturni dejavniki ipd.).

SUK_CPI_13

Zdravstvena politika je analizirala in upoštevala vpliv ekosistemskih dejavnikov na implementacijo
informatizacije.

SUK_CPI_14

Informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema poteka v skladu s pričakovanji vaše organizacije.
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Zdravstveni informacijski sistemi in kazalniki za spremljanje zdravstvenega sistema
ZIS_KSZ_5

Pristojna inštitucija (MZ) ima pregled in nadzor nad zdravstvenimi informacijskimi sistemi, ki se
trenutno uporabljajo v zdravstvu.

ZIS_KSZ_6

Zdravstveni informacijski sistemi so bili izbrani na podlagi jasno opredeljenih kriterijev in zahtev, ki
so jih izoblikovali zdravstvena politika in upravljavci zdravstvenega sistema.

ZIS_KSZ_7

Zdravstveni informacijski sistemi podpirajo izvedbo poslovnih procesov v zdravstvenem sistemu
(zdravstvena oskrba bolnikov, administrativni procesi, upravljavski procesi).

ZIS_KSZ_8

Zdravstveni informacijski sistemi zagotavljajo podatke in informacije, ki omogočajo oblikovanje
kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov.

ZIS_KSZ_9

Zdravstvena politika je opredelila ustrezne kvantitativne in kvalitativne kazalnike, ki omogočajo
celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.

ZIS_KSZ_10

Smernice nadaljnjega razvoja zdravstvenih informacijskih sistemov opredeljujejo ustrezne
kvantitativne in kvalitativnih kazalnike za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.

ZIS_KSZ_11

Na podlagi analize slednjih kazalnikov je mogoče identificirati najbolj problematična področja znotraj
zdravstvenega sistema in oblikovati ukrepe za odpravo zaznanih pomanjkljivosti.

ZIS_KSZ_12

Spremljanje delovanja zdravstvenega sistema poteka sistematično in na temelju jasno opredeljenih
meril.

ZIS_KSZ_13

Obstoječi modeli kazalnikov omogočajo celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.

Vir: lasten
V nadaljevanju bo predstavljena kvalitativna analiza podatkov in dokazov, ki je bila
izvedena s programskim orodjem ATLAS.ti, kasneje pa bodo prikazani tudi opisni in
analitični statistični izračuni. Vsa opisna vprašanja se ne nanašajo neposredno na
zastavljene hipoteze. Nekaj opisnih vprašanj je namenjenih osvetlitvi sistemskega ozadja s
ciljem boljšega razumevanja kontekstualnih dejavnikov, ki imajo pomembno vlogo v
procesu informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema. Glavni izvlečki in analiza
odgovorov na opisna vprašanja (glej Tabelo 17) so prikazani spodaj. Vse slike, ki
prikazujejo povzetke najbolj značilnih odgovorov na opisna vprašanja, so bile generirane s
programskim orodjem ATLAS.ti.
Vprašanje SUK_CPI_1 je bilo najobsežnejše od vseh, zato je bila njegova analiza izjemno
zahtevna. Vprašanje se nanaša na sistemske in družbeno-politično dejavnike iz
zdravstvenega okolja, ki močno vplivajo na vse vidike razvoja in implementacije
nacionalnega ZIS. Vprašanje je sestavljeno iz treh povezanih delov, vsak od njih pa
predstavlja razmeroma široko področje, ki ga je bilo treba celovito razčleniti, analizirati ter
ovrednotiti njegovo vlogo tako v kontekstu samega vprašanja kot tudi širše problematike.
Vprašanje obravnava tri prepletene vidike informatizacije slovenskega zdravstvenega
sistema, in sicer trenutno stanje, razloge za trenutne stanje ter obete na področju
nadaljnje informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema.
Trenutno stanje
Prvi del vprašanja se je nanašal na trenutno stanje na področju zdravstvene informatike v
Sloveniji. Pri opisovanju trenutnega stanja so intervjuvanci večinoma izražali
nezadovoljstvo in kritičnost do aktualne situacije na področju informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema. Poudarili so, da je stanje splošno gledano na mnogih področjih
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neurejeno in pomanjkljivo. Glavne težave, s katerimi se trenutno sooča projekt
informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema, po njihovih besedah izhajajo iz
obstoječe fragmentiranosti različnih in pogosto nepovezljivih informacijskih rešitev,
nezmožnosti spremljanja kliničnih/finančnih podatkov in sledenja bolnikov v zdravstvenem
sistemu (horizontalno in vertikalno), pomanjkanja enotnih standardov, šifrantov in pravil,
pomanjkljive opredelitve in informacijske podprtosti poslovnih procesov ter nezmožnosti
MZ za obvladovanje in usklajevanje različnih interesov deležnikov in drugih akterjev
znotraj zdravstvenega sistema. Trenutno stanje na področju informatizacije po mnenju
intervjuvancev vpliva na kakovost zdravstvene oskrbe ter ustvarja dodatne stroške tako
na strani bolnikov kot tudi na strani zdravstvenega sistema, kar je v danih gospodarskih in
javnofinančnih razmerah še posebej zaskrbljujoče. Kljub vsemu so intervjuvanci izrazili
tudi zmeren optimizem, saj je bilo v zadnjih dveh letih na področju informatizacije zaznati
določene vsebinske premike in napredek pri uresničitvi nekaterih infrastrukturnih
projektov in določenih segmentov eZdravja. Intervjuvanci so bili pri odgovarjanju na
zastavljeno vprašanje nazorni, izseki oziroma povzetki njihovih najznačilnejših odgovorov
so predstavljeni na Sliki 58 (vsi odgovori intervjuvancev so prikazani v Prilogi 4).
Slika 58: Trenutno stanje na področju informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema

Vir: lasten
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Razlogi za trenutno stanje
Intervjuvanci so izpostavili številne dejavnike, okoliščine in razloge, ki bi naj posredno in
neposredno vplivali na aktualno situacijo na področju informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema. Navedeni razlogi pričakovano segajo na različna področja, od
politično-strateškega in tehnično-tehnološkega pa vse do institucionalnega, normativnega
in finančnega področja. Na Sliki 59 so navedeni samo najznačilnejši razlogi, ki so jih
navedli intervjuvanci, celoten seznam odgovorov je prikazan v Prilogi 4.
Slika 59: Razlogi za trenutno stanje

Vir: lasten
Omenjeni razlogi naj bi na različne načine v obdobju zadnjih dvajsetih let odločilno
prispevali k trenutnemu stanju, ki je po besedah intervjuvancev, na mnogih področjih
nezadovoljivo.
Večina razlogov je interne narave in izhajajo praviloma iz zdravstvenega sistema samega
oziroma so plod zdravstvene politike v zadnjih dveh desetletjih. Nekaj razlogov je tudi
eksterne narave in se jim v zdravstvenem sistemu kot enem izmed segmentov javnega
sektorja objektivno ni bilo moč izogniti. Slednji eksterni razlogi izvirajo predvsem iz
finančne in gospodarske krize, ki je v zadnjih petih letih temeljito oklestila proračunske
izdatke za zdravstvo in zmanjšala obseg investicij.
Po besedah intervjuvancev je glavne razloge za trenutno stanje na področju zdravstvene
informatike v Sloveniji treba iskati v neusklajenem razvoju v zadnjih dvajsetih letih, ki se
je odražal v številnih parcialnih informacijskih rešitvah in pristopih brez dolgoročne vizije
in jasnih ciljev, pomanjkanju interesa zdravstvene politike in ustreznih razvojnih usmeritev
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ter neodločni vlogi MZ pri usklajevanju interesov različnih deležnikov in nestrokovnem
vodenju projekta informatizacije. Intervjuvanci so poleg omenjenih razlogov izpostavili še
strukturne in organizacijske težave v zdravstvu ter osebne interese posameznikov in
povezanost med akterji, ki je v zadnjem času deležna vse večje pozornosti.
Obeti na področju nadaljnje informatizacije slovenskega zdravstvenega
sistema
Kljub številnim težavam na različnih področjih, ki so povezana z informatizacijo
slovenskega zdravstvenega sistema ter kompleksnim razlogom za trenutno stanje, ki jih
bo kratkoročno zelo težko odpraviti, je bila večina intervjuvancev pri opredeljevanju
obetov in pričakovanj relativno optimistična (Slika 60; za vse odgovore intervjuvancev glej
Prilogo 4).
Slika 60: Obeti na področju nadaljnje informatizacije

Vir: lasten
Čeprav je bilo od zagona projekta eZdravje malo otipljivih rezultatov, ki bi zagotavljali
dodano vrednost bolnikom in zdravstvenemu sistemu, so intervjuvanci izpostavili pozitivne
premike v zadnjih dveh letih, predvsem pri izgradnji nacionalnih infrastrukturnih projektov
in določenih informacijskih rešitev znotraj eZdravja. Obenem so izrazili prepričanje, da je
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na projekt eZdravje kljub določenim napakam in velikemu zaostanku treba gledati
dolgoročno in da le-ta še kar nekaj časa ne bo realiziran v celoti. Intervjuvanci so izrazili
upanje, da bo projekt eZdravje v naslednjih letih deležen večje politične in finančne
podpore, še posebej po letu 2014, ko se financiranje eZdravja iz ESS sklada izteče.
Zdravstvena politika in vodstvo projekta eZdravje mora v prihodnosti zagotoviti večjo
podporo zdravstvenih delavcev ter strokovne in splošne javnosti. Večja zavezanost
zdravstvene politike in vse večji interesi deležnikov (zdravstveni delavci, bolniki, IKT
ponudniki itd.) ter uspešno koordinirane aktivnosti s strani MZ naj bi v naslednjih letih
pripomogle k postopni realizaciji projekta eZdravje, ki nedvomno vsebuje velik potencial, a
hkrati predstavlja tudi izredno kompleksen in zahteven projekt, ki je izpostavljen številnim
sistemskim tveganjem in vplivom iz zdravstvenega okolja.
Vprašanje SUK_CPI_2 se nanaša neposredno na H1, ki naslavlja obstoječe strateške
dokumente z vidika ustreznosti opredelitve ukrepov, ki naj bi zagotovili sistematično in
avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij, potrebnih za celovito
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema. Vprašanje je bilo namerno dokaj široko
zastavljeno, s pridobljenimi odgovori in mnenji smo namreč želeli osvetliti operativne
vidike ukrepov na področju zbiranja zdravstvenih podatkov in informacij ter vlogo in
pomen slednjih znotraj obstoječih strateških dokumentov. Učinkovito zbiranje ustreznih
zdravstvenih podatkov in informacij je namreč temeljna predpostavka za kakovostno
izpeljavo informacijskega procesa in zadovoljivo izkoriščanje potencialov ZIS.
Najpomembnejši poudarki odgovorov, ki so jih podali intervjuvanci, so predstavljeni na
Sliki 61 (vsi odgovori intervjuvancev so prikazani v Prilogi 4).
Odgovori intervjuvancev pričajo, da je bil strateški vidik informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema v zadnjih letih izrazito zanemarjen, na kar kaže tudi dejstvo, da
Slovenija trenutno nima niti enega formalno veljavnega strateškega dokumenta, ki bi se
nanašal na projekt informatizacije (strateški dokument eZdravje je bil veljaven do leta
2010, ReNPZV pa do leta 2013). Tudi sedaj že neveljavni strateški dokumenti, ki so jih
intervjuvanci označili za zastarele tako časovno kot tudi vsebinsko, so precej pavšalni in
odražajo nesistemsko gledanje na celoten projekt informatizacije zdravstva. Po
prevladujočem mnenju intervjuvancev se nedorečeno stanje na področju strateških
dokumentov odraža tudi na področju konkretnih operativnih ukrepov za zbiranje
zdravstvenih podatkov in informacij. Namreč ukrepi, ki naj bi zagotovili sistematično in
avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov, potrebnih za spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema, znotraj strateških dokumentov niso celovito in natančno
opredeljeni – še tisti, ki so delno opredeljeni, pa niso dovolj specificirani in izvedljivi v
praksi.
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Slika 61: Strateški dokumenti in ukrepi za zbiranje podatkov

Vir: lasten
Področje zbiranja zdravstvenih podatkov je pomanjkljivo urejeno, sedanji načini zbiranja
pa ne omogočajo spremljanja ključnih parametrov poslovanja zdravstvenega sistema.
Zaradi pasivnosti zdravstvene politike ter pomanjkanja strateških in operativnih
dokumentov (akcijski načrt), ki bi sistematično in natančno opredeljevali ukrepe, postopke
in cilje zbiranja zdravstvenih podatkov, so pobude na tem področju prepuščene
posameznim zdravstvenim zavodom oziroma vodstvenim strukturam ter njihovim
potrebam, željam in interesom. Tovrstne razmere ustvarjajo dodatno zmešnjavo,
onemogočajo učinkovito izvajanje informacijskih procesov in spodkopavajo možnosti za
bolj celovito spremljanje kliničnih in finančnih vidikov poslovanja zdravstvenega sistema.
Glede na rezultate kvalitativne analize splošnih mnenj in odgovorov, ki so jih na vprašanje
SUK_CPI_2 podali intervjuvanci (glej Sliko 61), je H1 mogoče potrditi.
Vprašanje SUK_CPI_3 se nanaša na individualne pobude oziroma ukrepe posameznih
zdravstvenih inštitucij na področju zbiranja zdravstvenih podatkov in informacij. Vprašanje
naj bi razkrilo splošno stanje, ki vlada na področju zbiranja zdravstvenih podatkov in
informacij v Sloveniji ter sistemske pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo
zdravstveni zavodi v svojih prizadevanjih za zagotavljanje ustreznih zdravstvenih podatkov
in informacij. Odgovori na vprašanje SUK_CPI_3 navajajo številne ter raznovrstne ukrepe
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in aktivnosti, povezane z zbiranjem zdravstvenih podatkov in informacij, ki se izvajajo s
strani posameznih zdravstvenih inštitucij, hkrati pa razgaljajo številne nedorečenosti in
nejasnosti operativne ter strateške narave, ki izvirajo iz institucionalnega, sistemskega in
političnega okolja. Intervjuvanci so v svojih odgovorih večinoma navedli, da so njihove
organizacije aktivne na področju sprejemanja ukrepov za bolj sistematično zbiranje
potrebnih podatkov in informacij, hkrati pa so izpostavili pomanjkanje strateških
usmeritev, neustrezen in zastarel normativni okvir ter nedejavnost zdravstvene politike, ki
je pogosto gluha za predlagane ukrepe in spremembe. Povzetki najznačilnejših odgovorov
na vprašanje SUK_CPI_3 so predstavljeni na Sliki 62 (vsi odgovori intervjuvancev so
prikazani v Prilogi 4).
Slika 62: Lastni ukrepi za zbiranje podatkov in informacij

Vir: lasten
Številne individualne pobude posameznih zdravstvenih inštitucij na področju sprejemanja
ukrepov za sistematično zbiranje zdravstvenih podatkov in informacij odkrivajo
pomanjkanje strateških usmeritev in konkretnih operativnih navodil s strani nadrejenih
inštitucij in zdravstvene politike. Čeprav so vsa prizadevanja v smeri izboljševanja
učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti zdravstvenega sistema dobrodošla, pa parcialne in
neusklajene akcije z različnimi pristopi ter ukrepi pogosto generirajo velike razlike med
posameznimi zdravstvenimi zavodi, kar povzroča še dodatne težave na področju zbiranja
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zdravstvenih podatkov in informacij. Odgovori na vprašanje SUK_CPI_3 na eni strani
razkrivajo zavzetost in prizadevanje posameznih zdravstvenih inštitucij pri sprejemanju
ukrepov za sistematično zbiranje zdravstvenih podatkov in informacij, na drugi pa
razkrivajo nemoč teh istih inštitucij, ki v danih razmerah, kjer vladajo sistemske
pomanjkljivosti, lahko zgolj omejeno prispevajo k izboljšavam na področju.
Vprašanje ZIS_KSZ_1 se osredotoča na H2 oziroma njene podhipoteze H2a, H2b in H2c
ter naslavlja tri širša vsebinska področja, ki so ključna za informatizirano spremljanje
poslovanja zdravstvenega sistema tako s kliničnega kot tudi s finančnega vidika.
Odgovori intervjuvancev so se, upoštevajoč vsebinska izhodišča vprašanj, osredotočili
predvsem na ustreznost podatkov in informacij, ki jih zagotavljajo obstoječi ZIS,
opredelitev kazalnikov s strani zdravstvene politike ter obstoječe modele kazalnikov
oziroma njihove zmožnosti za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
Intervjuvanci so uvodoma izpostavili, da se aktivnosti na področju informatizacije na eni
strani ter zbiranja podatkov, oblikovanja kazalnikov in spremljanja delovanja
zdravstvenega sistema na drugi odvijajo preveč izolirano. Slednja področja so namreč
vsebinsko povezana, informatizacija pa predstavlja veliko priložnost za avtomatizirano
zbiranje zdravstvenih podatkov, tvorjenje ustreznih zdravstvenih kazalnikov ter njihovo
uporabo za spremljanje in vrednotenje ključnih parametrov poslovanja zdravstvenega
sistema.
Kar se tiče prvega vsebinskega področja znotraj vprašanja ZIS_KSZ_1 oziroma
ocenjevanja uporabnosti obstoječih ZIS z vidika zagotavljanja podatkov in informacij za
oblikovanje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, so bili intervjuvanci nekoliko
razdvojeni. Soglasno so sicer poudarili, da obstoječi ZIS s svojimi funkcionalnostmi
zagotavljajo več administrativnih oziroma obračunskih kot kliničnih podatkov. Nekoliko
bolj neenotni pa so bili v razmišljanjih, ali so obstoječi ZIS zmožni zagotoviti podatke in
informacije za oblikovanje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. Na koncu je prevladalo
mnenje, da so obstoječi ZIS kljub znatnim omejitvam vsebinske in tehnične narave dovolj
dovršeni in zmogljivi, da lahko zagotovijo podatke in informacije, ki so potrebni za
oblikovanje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. Na podlagi kvalitativne analize
odgovorov iz tega vsebinskega področja H2a ni bilo mogoče potrditi (Slika 63; za vse
odgovore intervjuvancev glej Prilogo 4).
Drugo vsebinsko področje znotraj vprašanja ZIS_KSZ_1 se je nanašalo na ugotavljanje, ali
je slovenska zdravstvena politika opredelila kvantitativne in kvalitativne kazalnike za
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema. Intervjuvanci so bili s svojimi odgovori pri
slednjem vsebinskem področju nekoliko bolj enotni. Strinjali so se, da je bilo v zadnjih
letih kar nekaj truda s strani zdravstvene politike (MZ) vloženega v oblikovanje in zbiranje
kazalnikov ter nasploh v promocijo koncepta zdravstvenih kazalnikov. Soglasno so potrdili
tudi, da je zdravstvena politika opredelila določene kvantitativne in kvalitativne kazalnike,
ki bi bili lahko dobra osnova za nadaljnji razvoj sistema kazalnikov v slovenskem
zdravstvu. Hkrati pa so poudarili, da okrog vsebinske ustreznosti kazalnikov, njihovega
števila, načina zbiranja, analize ter ukrepov, ki bi morali slediti temu, ostaja veliko dilem in
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odprtih vprašanj. Intervjuvanci so izpostavili, da se ne glede na nekatere pomanjkljivosti
in omejitve sedanjih zdravstvenih kazalnikov glavne težave pojavljajo predvsem na
operativni ravni zbiranja, spremljanja in analize kazalnikov. Neurejene razmere na
operativni ravni lahko spodkopajo še tako kakovostno zasnovane kazalnike in ogrozijo vse
nadaljnje poskuse uporabe kazalnikov za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
Na osnovi kvalitativne analize odgovorov, ki so se nanašali na vprašanje, ali je
zdravstvena politika opredelila kvantitativne in kvalitativne kazalnike za spremljanje
delovanja zdravstvenega sistema, H2b ni bilo mogoče potrditi (Slika 63; za vse odgovore
intervjuvancev glej Prilogo 4).
Tretje vsebinsko področje, ki je bilo zajeto z vprašanjem ZIS_KSZ_1, se je osredotočalo
na ugotavljanje, ali obstoječi modeli kazalnikov omogočajo celovito spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema. Odgovori intervjuvancev na slednje vprašanje so bili razmeroma
soglasni. Izpostavili so, da obstoječi modeli zdravstvenih kazalnikov ne omogočajo
celovitega spremljanja delovanja zdravstvenega sistema, saj so nekateri vsebinski
(nezaželeni učinki zdravil, ambulantna oskrba) in upravljavski (uspešnost poslovanja,
izkoriščenost zmogljivosti) vidiki pomanjkljivo pokriti. Intervjuvanci so poudarili, da bi
morali prihodnji poskusi na področju razvoja inštrumentov za spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema ubrati bolj celovit pristop ter sistematično analizirati vse relevantne
vidike in izpostaviti prednostna področja, ki jih je treba nujno spremljati. Sedanji načini
uporabe kazalnikov ne omogočajo ne celovitega ne ažurnega vrednotenja delovanja
zdravstvenega sistema. Zaradi nezainteresiranosti in neodločne vloge MZ se kazalniki po
njihovih besedah uporabljajo izrazito arbitrarno, spremljanje kazalnikov kakovosti in
poslovne učinkovitosti pa se izvaja pomanjkljivo in nesistematično. Intervjuvanci so za
konec še poudarili, da so za učinkovito spremljanje in nadzor tako kompleksnega in
pomembnega sistema, kot je zdravstvo, potrebni močna politična podpora ter soglasnost
in večji angažma vseh deležnikov znotraj zdravstvenega sistema. Na osnovi kvalitativne
analize odgovorov na opisno vprašanje z omenjenega področja lahko H2c potrdimo. Glede
na rezultate kvalitativne analize odgovorov znotraj vseh treh sklopov, H2 v celoti ni
mogoče potrditi, potrdimo lahko samo eno izmed podhipotez, in sicer H2c. Glavni povzetki
odgovorov na vprašanje ZIS_KSZ_1 so prikazani na Sliki 63 (vsi odgovori intervjuvancev
so prikazani v Prilogi 4).

193

Slika 63: Informatizacija in zdravstveni kazalniki

Vir: lasten
Vprašanje ZIS_KSZ_2 naslavlja ustreznost uporabe obstoječih ZIS za spremljanje
delovanja zdravstvenega sistema (Slika 64). Intervjuvanci so na začetku izpostavili, da so
bili ZIS, ki se trenutno uporabljajo v slovenskem zdravstvenem sistemu, v svoji prvotni
obliki namenjeni predvsem spremljanju obračunskih/administrativnih podatkov.
Spremljanje kliničnih podatkov je bilo v obdobju prvotne informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema nekoliko v ozadju. S tega vidika je mogoče trditi, da obstoječi ZIS
relativno dobro pokrivajo področje spremljanja lastnih administrativnih potreb, na
področju spremljanja kliničnih podatkov pa obstoječi ZIS ne zagotavljajo toliko podatkov,
kot bi jih želeli oziroma potrebovali. Kljub omejenim možnostim na področju spremljanja
različnih podatkov (predvsem kliničnih) pa po besedah intervjuvancev obstoječi ZIS
ponujajo relativno širok vpogled v delovanje zdravstvenega sistema.
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Slika 64: Uporaba obstoječih ZIS

Vir: lasten
Intervjuvanci sicer poudarjajo, da se razmere razlikujejo po področjih, splošno pa je
mogoče reči, da so številne funkcionalnosti obstoječih ZIS neizkoriščene, trenutne
zmogljivosti ZIS pa bi lahko kljub določenim pomanjkljivostim znatno prispevale k
boljšemu spremljanju parametrov poslovanja. Intervjuvanci v skladu s tem ocenjujejo, da
trenutna uporaba ZIS za spremljanje poslovanja zdravstvenega sistema ni ustrezna, saj so
številne možnosti spregledane. Po mnenju intervjuvancev je slednje področje neurejeno z
več vidikov, saj so način uporabe, vrsta in analiza podatkov v veliki meri prepuščeni
pobudam in interesom posameznikov. Uporaba obstoječih ZIS je znotraj strateških in
operativnih dokumentov pomanjkljivo opredeljena, zahteve MZ po zbiranju podatkov pa
so skromne in skladna s tem je tudi uporaba in izkoriščenost ZIS. Uporaba ZIS za
upravljavske namene se v Sloveniji še ni uveljavila, izpostavljajo intervjuvanci. Na drugi
strani je problematična tudi sama izkoriščenost že pridobljenih podatkov, njihova uporaba
za vrednotenje in načrtovanje poslovanja ter sprejem ustreznih povratnih ukrepov še ni
na zadovoljivi ravni. Na splošno je mogoče reči, da je področje relativno neurejeno, saj
zaradi pomanjkanja strateških smernic in konkretnih ukrepov s strani zdravstvene politike
in upravljavcev cilji uporabe in načini zbiranja podatkov niso konkretno opredeljeni, že
zbrani podatki pa se pogosto porazgubijo v togi in komplicirani verigi poročanja. Kljub
nezadovoljivemu trenutnemu stanju na področju uporabe ZIS pa so intervjuvanci zatrdili,
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da je pot od začetne uporabe ZIS do njihovega optimalnega izkoriščanja dolga ter
zagotovili, da zavedanje o pomembnosti spremljanja poslovanja zdravstvenega sistema
narašča na vseh ravneh. Glavni povzetki odgovorov na vprašanje ZIS_KSZ_2 so prikazani
na Sliki 64 (vsi odgovori intervjuvancev so prikazani v Prilogi 4).
15 intervjuvancev od 26 sodelujočih je na vprašanje ZIS_KSZ_3 odgovorilo pritrdilno, 11
pa nikalno (Slika 65). Razumljivo je, da intervjuvanci s področja zdravstvene dejavnosti in
intervjuvanci z upravljavskega področja niso seznanjeni s konceptom PIA, ki na eni strani
predstavlja relativno ozek in specifično usmerjen koncept, na drugi se pa le-ta uporablja v
relativno zaprtem krogu strokovnjakov in nima široke javne razpoznavnosti.
Slika 65: Seznanjenost s konceptom PIA

Vir: lasten
Intervjuvanci, ki so potrdili seznanjenost s konceptom PIA, so v nadaljevanju odgovarjali
na vprašanje ZIS_KSZ_4.
Vprašanje ZIS_KSZ_4 se nanaša neposredno na H3. Kot je videti na Sliki 66, je večina
intervjuvancev v svojih odgovorih izpostavila predvsem pozitivne vplive koncepta PIA na
oblikovanje zdravstvene politike in upravljanje zdravstvenega sistema (vsi odgovori
intervjuvancev so prikazani v Prilogi 4). PIA naj bi po mnenju intervjuvancev koristno
prispevala na mnogih področjih zdravstvenega sistema in razvoja ZIS. Njena vloga bi naj
bila še posebej pomembna pri zagotavljanju preglednosti na področju ter opredelitvi vseh
relacij med akterji znotraj zdravstvenega sistema, identifikaciji informacijskih potreb in
načrtovanju informacijskih tokov, evalvaciji, spremljanju ključnih parametrov, strateškem
načrtovanju in oblikovanju potrebnih ukrepov na področju zdravstvenega sistema in ZIS
ter opredelitvi in klasifikaciji poslovnih procesov, aplikacijskih programov, podatkovnih
zbirk in tehnoloških komponent.
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Slika 66: Vplivi PIA na oblikovanje zdravstvene politike in upravljanje

Vir: lasten
Hkrati pa so poudarili, da je uvedba PIA obsežen in zahteven projekt, ki v izolirani obliki
ne more zagotoviti velikih premikov na bolje. Če naj tovrstni poskusi izgradnje
arhitekturnega okvirja zagotovijo pričakovane sistemske koristi na presečnem področju
zdravstvenega varstva in zdravstvene informatike, morajo namreč biti del širše in
konsistentne strategije, ki mora vključevati vse glavne akterje znotraj zdravstvenega
sistema, konsenzualno sprejete dolgoročne in merljive cilje ter ustrezne in natančno
opredeljene ukrepe za dosego le-teh. Celovita PIA mora vsebovati natančen opis
strateških smernic, specifičnih arhitekturnih in poslovnih načel, poslovnih procesov,
podatkovnih entitet, metodologij, standardov, zmogljivosti in potencialnih ovir oziroma
omejitev. Glede na splošna mnenja in rezultate kvalitativne analize odgovorov, ki so jih na
vprašanje ZIS_KSZ_4 podali intervjuvanci (glej Sliko 66), je H3 mogoče potrditi.
Čeprav je raziskava, ki je bila izpeljana v sklopu doktorske disertacije, primarno
kvalitativenega značaja, je bila na podlagi pridobljenih podatkov oziroma odgovorov na
izbirna vprašanja (Tabela 19) izpeljana tudi statistična analiza. Le-ta naj bi v nadaljevanju
zagotovila podporo verifikaciji zastavljenih hipotez.
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Tabela 19: Odgovori na izbirna vprašanja

ZIS_KSZ_13

ZIS_KSZ_12

ZIS_KSZ_11

ZIS_KSZ_10

ZIS_KSZ_9

ZIS_KSZ_8

ZIS_KSZ_7

ZIS_KSZ_6

ZIS_KSZ_5

SUK_CPI_14

SUK_CPI_13

SUK_CPI_12

SUK_CPI_11

SUK_CPI_10

SUK_CPI_9

SUK_CPI_8

SUK_CPI_7

SUK_CPI_6

SUK_CPI_5

Zap. št.
intervjuja

SUK_CPI_4

Vprašanje

1

3

6

7

7

6

2

6

3

3

5

5

2

2

7

6

4

2

6

4

4

2

2

3

3

2

2

2

3

1

1

2

1

2

1

2

3

3

1

5

1

4

3

5

5

4

5

5

6

4

3

4

3

3

2

4

6

5

2

2

2

3

2

4

2

6

5

6

7

3

6

3

5

5

3

6

2

5

3

6

2

5

6

5

5

3

2

3

4

4

4

5

3

3

2

3

3

4

4

5

4

3

4

3

4

6

3

6

5

3

4

4

5

2

3

3

3

3

1

2

5

4

4

5

5

6

7

4

4

2

3

5

7

4

3

3

4

4

6

6

3

4

3

3

3

3

2

8

4

5

5

5

5

4

3

3

4

3

3

4

3

4

5

5

5

6

3

6

9

5

3

4

3

5

3

2

2

3

2

3

5

2

4

7

4

1

5

3

3

10

3

4

4

3

2

3

3

2

2

2

3

3

2

3

3

4

1

5

2

3

11

4

7

5

5

6

4

6

2

4

4

3

1

3

5

3

4

4

3

3

1

12

4

5

5

5

5

3

5

5

4

5

5

6

5

5

5

5

4

5

4

5

13

5

6

4

5

5

4

3

3

4

4

4

4

3

5

5

4

5

4

3

3

14

1

2

5

1

2

3

2

2

1

4

4

1

2

4

5

5

3

6

4

4

15

4

5

3

5

3

2

3

5

5

3

2

2

5

5

3

3

3

5

2

2

16

4

5

5

3

4

3

5

3

4

4

3

3

2

4

4

2

3

2

2

2

17

3

3

3

4

5

3

3

3

2

2

2

2

3

3

4

3

3

3

3

3

18

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

4

3

3

2

2

2

2

19

5

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

6

5

6

5

5

5

5

5

5

20

4

2

3

3

4

3

3

2

1

3

1

3

1

3

2

3

4

1

2

1

21

3

3

2

3

3

1

1

1

2

2

2

1

1

2

3

2

1

2

1

1

22

3

3

2

2

4

3

2

2

2

2

3

4

3

4

4

4

4

6

4

4

23

3

5

4

3

5

2

3

3

4

4

3

5

3

3

2

3

2

2

3

3

24

2

4

3

6

3

2

3

3

3

3

4

3

3

2

3

4

4

3

2

4

25

3

4

2

3

3

3

2

3

2

1

3

2

4

6

5

6

2

4

3

2

26

3

5

4

4

3

2

5

3

3

4

5

6

6

5

4

5

2

5

4

4

Vir: lasten
Oblikovanje in testiranje hipotez je ključen segment statističnega raziskovanja.
Raziskovalno vprašanje se običajno zastavi v obliki dveh komplementarnih hipotez, in sicer
ničelne in alternativne. Ničelna hipoteza običajno predvideva odsotnost lastnosti, ki jo
želimo potrditi (npr. enakost povprečij dveh vzorcev, neodvisnost dveh pojavov) in je
lahko pravilna ali nepravilna. V procesu verifikacije hipotez preverjamo, ali je mogoče
zavreči ničelno hipotezo in potrditi alternativno. Preverjanje hipotez splošno temelji na
sklepanju iz vzorca, saj vseh enot v dani populaciji običajno ni mogoče obravnavati.
Testiranje hipotez poteka po naslednjem vrstnem redu:
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postavimo ničelno hipotezo: H0,
postavimo alternativno hipotezo: Ha,
izberemo stopnjo tveganja α (najpogosteje 1%, 5%, 10%), v našem primeru
α=0,05,
izberemo utrezen statistični test (s katerim opredelimo veljavnost hipotez),
iz vzorčnih vrednosti izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike (v
našem primeru velja Studentova porazdelitev s 25 stopinjami prostosti, velikost
vzorca n = 26, df (ali s.p.) = n-1, pri čemer je n velikost vzorca),
na podlagi testne statistike izračunamo p vrednost,
p vrednost primerjamo z izbrano stopnjo tveganja α in sprejmemo sklep:
•
•

če je p ≤ α, H0 zavrnemo in potrdimo Ha,
če je p > α, H0 ne zavrnemo in ne potrdimo Ha.

Če ničelno hipotezo zavrnemo, govorimo o statistični značilnosti (ang. significance,
značilne razlike med skupinama spremenljivk, značilna povezanost med spremenljivkama
– odvisno od H0) in obratno.
Glede na različne raziskovalne probleme obstajajo različni statistični testi. Kadar
primerjamo povprečje enega vzorca z vnaprej danim številom (za katerega predvidevamo,
da je enako populacijskemu povprečju), lahko izvedemo Z‐test (če je varianca populacije
znana) ali t‐test (če varianca populacije ni poznana). Če velikost vzorca presega 30 enot,
je varianca vzorca že dovolj dober približek variance populacije, zato lahko v tem primeru
opravimo Z‐test. Omenjena testa predpostavljata normalno porazdelitev spremenljivke in
spadata med parametrične teste. Kadar nismo prepričani, ali se spremenljivka
porazdeljuje normalno, za testiranje hipotez praviloma uporabimo neparametrične teste. V
našem primeru je bil uporabljen t-test, s katerim smo preverili domneve o enakosti dveh
povprečij (Kovačič, 2001).
Predložena raziskava poskuša na 7-stopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam in 7 – zelo
se strinjam) ugotoviti stopnjo strinjanja intervjuvancev z določenimi vsebinskimi izhodišči.
Referenčna vrednost, s katero smo želeli primerjati odgovore intervjuvancev, je bila
sredina lestvice, tj. 4. S t-testom smo za vsako od trditev preizkusili, ali je populacijsko
povprečje < 4. Odgovori, manjši od 4, potrjujejo obstoj določenih težav na obravnavanem
vsebinskem področju, izbrane vrednosti pa odražajo stopnjo strinjanja intervjuvancev z
navedenimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike in razsežnosti informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema. Graf 14 prikazuje povprečja in standardne odklone
po posameznih izbirnih vprašanjih (glej Prilogo 5), Tabela 20 pa interval zaupanja za
povprečne vrednosti spremenljivk.
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Graf 14: Povprečja in standardni odkloni po vprašanjih
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ZIS_KSZ_11

ZIS_KSZ_10

ZIS_KSZ_9

ZIS_KSZ_8

ZIS_KSZ_7

ZIS_KSZ_6

ZIS_KSZ_5
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SUK_CPI_11
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Tabela 20: Interval zaupanja za povprečne vrednosti spremenljivk

spodnja meja

2,920 3,728 3,302 3,330 3,644 2,703 3,083 2,395 2,593 2,769 2,750 2,708 2,395 3,518 3,580 3,394 2,370 3,385 2,593 2,680

zgornja meja

3,773 4,888 4,390 4,516 4,740 3,758 4,224 3,220 3,561 3,692 3,635 4,061 3,605 4,636 4,574 4,299 3,400 4,615 3,561 3,858

Vir: lasten
Glede na raziskovalni hipotezi H1 in H2 smo zastavili ničelno hipotezo:
H0:  ≥ 4,
proti alternativni:
Ha:  <4,
ter jo preizkusili z enostranskim t-testom za en vzorec (Tabela 21).
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SUK_CPI_7

SUK_CPI_8

SUK_CPI_9

SUK_CPI_10

SUK_CPI_11

SUK_CPI_12

SUK_CPI_13

SUK_CPI_14

ZIS_KSZ_5
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ZIS_KSZ_7

ZIS_KSZ_8

ZIS_KSZ_9

ZIS_KSZ_10

ZIS_KSZ_11

ZIS_KSZ_12

ZIS_KSZ_13

Hipoteza 2c

Hipoteza 2b

SUK_CPI_6

p vrednost
(enostranski)

SUK_CPI_5

t-statistika

SUK_CPI_4

Hipoteza 1

Hipoteza 2a

Tabela 21: Verifikacija hipotez s t-testom

-3,157

1,093

-0,582

-0,267

0,723

-3,004

-1,250

-5,957

-3,931

-3,434

-3,757

-1,873

-3,407

0,284

0,319

-0,700

-4,460

0,000

-3,931

-2,556

0,004

0,285

0,566

0,791

0,477

0,006

0,223

0,000

0,001

0,002

0,001

0,073

0,002

0,779

0,753

0,490

0,000

1,000

0,001

0,017

Vir: lasten
Zgornja tabela prikazuje rezultate t-testa po posameznih vprašanjih. Še najbolj pomembni
so rezultati t-testa pri vprašanjih SUK_CPI_9 (p = 0,006), ZIS_KSZ_8 (p = 0,753),
ZIS_KSZ_9 (p = 0,490) in ZIS_KSZ_13 (p = 0,017), ki se nanašajo neposredno na H1 in
H2.
Glede na izbrano stopnjo tveganja (α = 0,05) in izhajajoč iz predpostavk:



če je p ≤ α, H0 zavrnemo in potrdimo Ha,
če je p > α, H0 ne zavrnemo in ne potrdimo Ha,

lahko H1 (p = 0,006) in H2c (p = 0,017) potrdimo, H2a (p = 0,753) in H2b (p = 0,490)
pa ne moremo potrditi.
V nadaljevanju raziskave smo želeli ugotoviti, ali obstajajo značilne razlike med odgovori
dveh skupin intervjuvancev, in sicer zdravniki in nezdravniki. Pri primerjavi dveh vzorcev
ločimo test dveh neodvisnih vzorcev (dveh neodvisnih skupin enot) in test dveh odvisnih
vzorcev. V našem primeru smo primerjali povprečni mnenji zdravnikov in nezdravnikov za
vsako vprašanje (spremenljivko) (Graf 15), zato smo opravili t-teste za neodvisne vzorce
(n = 26, α = 0,05). Za vsako spremenljivko smo s F-testom primerjali enakost varianc
obeh skupin, nato pa na podlagi rezultata opravili t-test (Tabela 22).
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Graf 15: Povprečne ocene zdravnikov in nezdravnikov
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Vir: lasten
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Tabela 22: Razlike med odgovori zdravnikov in nezdravnikov

0,315

0,447

0,294

0,325

0,044

0,157

0,473

0,097

0,447

0,478

0,281

0,109

0,391

0,217

0,294

0,204

0,099

0,500

0,316

0,483

Rezultati
t-testa
p
vrednost

Vir: lasten
Čeprav t-test razen pri enem odgovoru (SUK_CPI_8, p = 0,044) ni razkril značilnih razlik
med odgovori zdravnikov in nezdravnikov, smo v nadaljevanju preverili, pri katerih
odgovorih so največja razhajanja (Graf 16). Pri analizi smo upoštevali samo odgovore, pri
katerih je bila razlika v povprečnih vrednostih večja od 0,5.
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Graf 16: Razlike v povprečnih ocenah zdravnikov in nezdravnikov
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Razhajanja, večja od 0,5, so bila opazna pri vprašanjih (povprečne ocene nezdravnikov in
zdravnikov so navedene v oklepajih): SUK_CPI_8 (3,888; 4,875), SUK_CPI_9 (3,055;
3,625), ZIS_KSZ_5 (3,111; 4,000), ZIS_KSZ_10 (2,666; 3,375). Zdravniki so pri vseh
naštetih vprašanjih podajali povprečno višje ocene, vsebinsko pa so se vprašanja nanašala
na različne politične, strateške, institucionalne in kazalniške vidike informatizacije
zdravstvenega sistema.
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8 SMERNICE IN PRIPOROČILA ZA RAZVOJ
SLOVENSKEM ZDRAVSTVENEM SISTEMU

PIA

V

Intervjuvanci so bili pri prepoznavanju in opredeljevanju potencialnih učinkov PIA na
poslovanje zdravstvenega sistema in razvoj ZIS relativno enotni. V svojih razmišljanjih so
pretežno poudarjali pozitivne implikacije in priložnosti, ki bi jih uvedba PIA zagotavljala
predvsem na področju sistemizacije elementov zdravstvenega sistema, pri analizi
medsebojnih relacij med deležniki in strateškem načrtovanju informacijskih rešitev ter
spremljanju ključnih parametrov delovanja in sprejemanju potrebnih ukrepov na področju
izboljševanja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti zdravstvenega sistema. Kljub evidentni
potrebi po razvoju celovitega poslovno-informacijskega načrta, ki je bila izpostavljena tudi
s strani intervjuvancev, pa slovenski zdravstveni sistem trenutno ne premore tovrstne
rešitve, ki bi združevala in pregledno povezovala vse poslovne in informacijske procese v
konsistenten arhitekturni okvir.
Koncept PIA je relativno kompleksen in pokriva presečno področje med poslovanjem
organizacijskih sistemov in IKT. Celovit arhitekturni okvir naj bi vključeval različne
dejavnike, ki izkazujejo vpliv na delovanje poslovnega sistema, ter bi s tega vidika moral
zajeti izjemno široko področje. Včasih so v koncept PIA zajeti tudi dejavniki, na katere ima
poslovni sistem malo ali skoraj nič vpliva, kar znatno otežuje implementacijo načrtovanega
arhitekturnega okvirja in doseganje zastavljenih ciljev poslovnega sistema (Slika 67).
Slika 67: Razsežnosti koncepta PIA
Politike / Zunanji dejavniki

Procesi

Organizacija
Strategije

Proizvodi / Storitve

Znanje

IKT

Vir: prirejeno po Nightingale in Rhodes (2007)
V izogib podobnim situacijam se morajo poslovni sistemi (tudi zdravstveni sistem) pri
razvoju ustreznega arhitekturnega okvirja osredotočiti predvsem na dejavnike, ki so pod
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njihovim nadzorom, ter zagotoviti izrabo vseh potencialov in sinergij v lastnih vrstah.
Dejavnikom, na katere poslovni sistem nima neposrednega vpliva, pa se je treba z
dinamičnim delovanjem ter odzivnimi mehanizmi za upravljanje sprememb prilagoditi v
največji možni meri.
Na podlagi vsebinskih izhodišč in izsledkov izvedene raziskave ter praktičnih izkušnjah že
uveljavljenih arhitekturnih okvirjev (TOGAF, The Open Group, 2013) bodo v nadaljevanju
predstavljene smernice in priporočila za zasnovo PIA, ki bi ustrezala poslovnim potrebam
slovenskega zdravstvenega sistema ter omogočala integracijo obstoječih in razvijajočih se
ZIS v funkcionalno in operativno celoto. Smernice in priporočila za zasnovo PIA bodo
temeljile na arhitekturnem okviru TOGAF, ki opredeljuje metode in orodja za pomoč pri
sprejemu, izdelavi, uporabi in vzdrževanju PIA. Koncept PIA na eni strani predstavlja
ključni sestav sistema, vključujoč vse njegove komponente, njihove medsebojne povezave
in povezave z okoljem ter načela, ki vodijo njegovo načrtovanje in razvoj (IEEE Standard
1471, IEEE-SA, 2000), na drugi strani pa skladno celoto načel, metod in modelov, ki se
uporabljajo pri načrtovanju in uresničevanju organizacijske strukture, poslovnih procesov,
IS in infrastrukture poslovnega sistema (Lankhorst, 2005). Arhitekturni okvir TOGAF (The
Object Group, 2013) vsebuje štiri arhitekturne plasti, ki so (Slika 68):






poslovna arhitektura – opisuje poslovno strategijo, upravljanje, organizacijo in
ključne poslovne procese;
podatkovna arhitektura – opisuje strukturo logičnih in fizičnih podatkovnih entitet v
poslovnem sistemu ter vire za upravljanje podatkov;
aplikacijska arhitektura – opisuje načrt za uvedbo posameznih aplikacij, njihove
interakcije ter njihove odnose do ključnih poslovnih procesov v poslovnem
sistemu;
tehnološka arhitektura – opisuje programske in strojne zmogljivosti, ki so potrebne
za podporo izvajanju poslovnih, podatkovnih in aplikacijskih storitev. Sem štejemo
IKT infrastrukturo, omrežja, komunikacije, standarde itd.
Slika 68: Arhitekturni okvir – TOGAF

Poslovna arhitektura

Aplikacijska arhitektura

PIA

Podatkovna arhitektura

Tehnološka arhitektura

Vir: prirejeno po The Open Group (2013)
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Poleg navedenih splošnih izhodišč iz TOGAF metamodela PIA morajo smernice in
priporočila, ki opisujejo zasnovo PIA, vključevati določene dejavnike, ki so predstavljeni v
modelu arhitekturnega opisa (Slika 69).
Slika 69: Model arhitekturnega opisa
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pokriva 1..*
sodeluje v 1..*

sestavljen iz 1..*
združuje 1..*

izhaja iz 1..*

Zbirka vidikov

določa metode za 1..*

Model

Vir: prirejeno po IEEE Computer Society (2000)
Arhitekturni okvir TOGAF vsebuje metodološki pristop za razvoj arhitekturnega okvirja, ki
zagotavlja preizkušen in ponovljiv postopek za razvoj PIA (Slika 70). Metodologija
opredeljuje arhitekturni okvir, razvoj arhitekturnih vsebin, prehod v ciljno arhitekturo ter
pristope za upravljanje arhitekture. Vse te aktivnosti se izvajajo v okviru iterativnega
ciklusa neprestanega redefiniranja in reimplementacije arhitekture, ki omogočata
nadzorovano preoblikovanje poslovnih sistemov ter doseganje strateških ciljev. Smernice
in priporočila za zasnovo ustrezne PIA slovenskega zdravstvenega sistema slonijo na
predstavljenem metodološkem pristopu.

206

Slika 70: Metodološki pristop za razvoj arhitekturnega okvirja

Vir: prirejeno po The Open Group (2008)
Kar se tiče vsebinskega vidika predstavljene metodologije, je treba omeniti, da znotraj
posameznih metodoloških faz nastajajo trije različni tipi izdelkov, in sicer (The Open
Group, 2013):
1. Arhitekturni izdelek (ang. deliverable) je pogodbeno določen izdelek, ki je bil v teku
formalnega postopka pregledan, sprejet in prevzet s strani deležnikov. Arhitekturni izdelki
predstavljajo glavne rezultate projekta in so po zaključku projekta arhivirani oziroma
preneseni v arhitekturni repozitorij, kjer so uporabljeni kot referenčni modeli, standardi
oziroma posnetki trenutnega stanja na poslovno-informacijskem področju.
2. Artefakt je izdelek, ki ponazarja izložke, ki nastajajo v posameznih fazah
metodološkega pristopa za razvoj arhitekturnega okvirja. Je vsebinsko ožji in manj
kompleksen od arhitekturnega izdelka. Artefakti se splošno delijo na kataloge (seznami
entitet), matrice (relacije med entitetami) in diagrame (grafični prikazi entitet). Primeri
artefaktov so: seznam deležnikov poslovnega sistema, vrednostna veriga, organizacijska
struktura poslovnega sistema ipd. Arhitekturni izdelek lahko vsebuje več artefaktov, ki se
praviloma shranjujejo v arhitekturni repozitorij.
3. Gradnik predstavlja, po možnosti, večkratno uporabno poslovno, IKT ali arhitekturno
komponento, ki v povezavi z ostalimi gradniki tvori arhitekturne rešitve. Gradniki so lahko
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opredeljeni na različnih ravneh natančnosti. Na začetku zasnove arhitekturnega okvirja so
gradniki relativno preprosti, v teku razvoja pa postajajo vse bolj kompleksni in se lahko
delijo na več manjših podpornih gradnikov. S kompleksnostjo gradnikov naraščajo tudi
potrebe po njihovi natančnejši specifikaciji in integraciji z drugimi komponentami.
Razmerja med arhitekturnimi izdelki, artefakti in gradniki so prikazana na Sliki 71.
Slika 71: Razmerja med arhitekturnimi izdelki, artefakti in gradniki
Arhitekturni izdelki

Arhitekturni repozitorij

Artefakti in gradniki

Večkratno uporabni
gradniki

Artefakti
so

Katalogi

Katalogi

Matrice

Matrice

Diagrami

Diagrami

opisujejo

opisujejo

Gradniki

Gradniki

Drugi izdelki

Arhitekturni izdelki

Vir: prirejeno po The Open Group (2013)
V nadaljevanju bodo opisane smernice in priporočila za vsako posamezno fazo znotraj
metodološke pristopa za razvoj arhitekturnega okvirja, ki so povzete po predlogih
konzorcija The Open Group iz leta 2013. Smernice in priporočila so prilagojena področju
raziskave ter upoštevajo značilnosti in določene specifike zdravstvenega sistema in drugih
dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno okolje. Navedene smernice in priporočila navajajo
aktivnosti, ki se izvajajo v posameznih fazah, oziroma opredeljujejo splošen namen
določene faze, razvojni pristop, cilje in izložke. Ob koncu opisa vsake razvojne faze bodo
navedeni artefakti, ki se uporabljajo za ponazoritev izložkov iz obravnavane faze.

8.1 METODOLOŠKI PRISTOP ZA RAZVOJ ARHITEKTURNEGA OKVIRJA
8.1.1

PRIPRAVLJALNA FAZA

Pripravljalna faza je namenjena pripravi in zagonu
aktivnosti, ki so potrebne za zasnovo nove PIA. Ta faza
vključuje izbiro ustreznega arhitekturnega okvirja, ki
odgovarja specifikam poslovnega sistema in opredelitev
temeljnih arhitekturnih načel.
Arhitekturna načela so izjave, ki na eni strani opisujejo
temeljni namen in razloge za uvedbo PIA, na drugi strani
pa opredeljujejo predvidene implikacije PIA na doseganje
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ciljev poslovnega sistema.
Pristop
Pripravljalna faza se osredotoča na temeljna izhodišča, ki so povezana z zasnovo,
implementacijo in končno uporabo PIA v poslovnem sistemu. Ta faza poskuša odgovoriti
na vprašanja, kje, kaj, zakaj, kdo in kako bo sodeloval pri izgradnji PIA. V sklopu
pripravljalne faze je treba izvesti sledeče aktivnosti:








celovita opredelitev in analiza poslovnega sistema,
identifikacija ključnih dejavnikov znotraj sistemskega okolja,
opredelitev zahtev za implementacijo arhitekturnega okvirja,
opredelitev arhitekturnih načel,
opredelitev ustreznega arhitekturnega okvirja,
opredelitev odnosov med upravljavskimi pristopi in strukturami,
vrednotenje zrelosti poslovnega sistema za uvedbo PIA.

Cilji
1. Določitev arhitekturnih zmogljivosti v skladu s potrebami poslovnega sistema





Pregled organizacijskega konteksta za uvedbo PIA
Identifikacija obsega in elementov poslovnega sistema, na katere bo vplivala
uvedba PIA
Identifikacija obstoječih načinov poslovanja, metod in procesov, ki so v nasprotju z
načrtovanimi arhitekturnimi zmogljivostmi
Opredelitev ciljev na področju zrelosti arhitekturnega okvirja

2. Določitev arhitekturnih zmogljivosti





Opredelitev in vzpostavitev organizacijskega modela za PIA
Opredelitev in vzpostavitev podrobnega procesa in virov za upravljanje arhitekture
Izbira in vzpostavitev orodij, ki podpirajo arhitekturne zmogljivosti
Opredelitev arhitekturnih načel

Izložki







Organizacijski model za PIA
Ustrezen in prilagojen arhitekturni okvir
Začetni arhitekturni repozitorij, ki se polni v vsaki nadaljnji fazi metodologije
Povzetek dolgoročnih poslovnih strategij, ciljev in dejavnikov uspeha
Pristopi za upravljanje arhitekturnega okvirja
Specifikacije za pričetek gradnje arhitekturnega okvirja

Glavni izložki pripravljalne faze so ponazorjeni s katalogi (npr. s katalogom arhitekturnih
načel.
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8.1.2

ARHITEKTURNA VIZIJA

V začetni fazi metodologije za razvoj arhitekturnega
okvirja je opisana arhitekturna vizija. Ta faza vključuje
opredelitev področja uporabe, identifikacijo deležnikov,
vizijo končne podobe in funkcionalnosti PIA ter pridobitev
ustreznih dovoljenj s strani pristojnih inštitucij, če je to
potrebno.
Pristop
Splošno se pristop za razvoj arhitekturnega okvira v tej fazi osredotoča na:








analizo specifikacij za izgradnjo PIA,
pridobitev podpore vodstvenih struktur in drugih deležnikov,
opredelitev obsega arhitekturnega okvirja ter omejitev in potencialnih ovir,
opredelitev ciljnih zmogljivosti PIA,
opredelitev načinov za doseganje poslovnih ciljev in zadovoljevanje drugih potreb
deležnikov s strani PIA,
analizo poslovnih ciljev, poslovnega modela, vloge IKT v poslovnem sistemu ter
potrebnih ukrepov za doseganje sinergijskih učinkov,
integracijo poslovne strategije in ciljev ter vrednostne verige z zmogljivostmi PIA.

Cilji
1. Razvoj visoko nivojske arhitekturne vizije, ki opredeljuje zmogljivosti PIA ter poslovne
vrednosti, ki jih ustrezen arhitekturni okvir prinaša.
2. Pridobitev potrebnih dovoljenj za izjavo za pričetek izgradnje PIA ter opredelitev
programa dela na področju razvoja in implementacije arhitekturnega okvirja v skladu z
začrtanimi smernicami.
Izložki
Dokumentirana in natančno razčlenjena arhitekturna vizija
 Opredelitev in opis problematike
 Opredelitev konkretnih ciljev v postopku izgradnje PIA
 Analiza različnih arhitekturnih vidikov
 Analiza različic poslovnega modela
 Pregled nad zahtevam in potrebami deležnikov
Osnutek dokumenta z opredelitvijo arhitekturnega okvirja
 Izhodiščna poslovna arhitektura
 Izhodiščna tehnološka arhitektura
 Izhodiščna podatkovna arhitektura
 Izhodiščna aplikacijska arhitektura
 Ciljna poslovna arhitektura
 Ciljna tehnološka arhitektura
 Ciljna podatkovna arhitektura
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 Ciljna aplikacijska arhitektura
Komunikacijski načrt
Glavne izložke v tej fazi je mogoče prikazati z matricami (matrica deležnikov) ali diagrami
(diagram vrednostne verige). Primer matrice (matrica glavnih deležnikov znotraj PIA v
slovenskem zdravstvu) je prikazan na Sliki 72.
Slika 72: Matrica glavnih deležnikov znotraj ZIS
1. posamezniki (zavarovana oseba ali zavarovanec, bolnik),
2. izvajalci zdravstvenih storitev:
a.) na primarni ravni,
b.) na sekundarni ravni,
c.) na terciarni ravni,
3. zavarovalnice:
a.) nacionalna zavarovalnica ZZZS,
b.) prostovoljne zdravstvene zavarovalnice – PZZ,
c. ostale zavarovalnice,
4. upravni organi:
a.) Ministrstvo za zdravje,
b.) Ministrstvo za družino in socialo,
c.) lokalne skupnosti (občine),
5. ostali:
a.) strokovni organi s področja zdravstvenega varstva (IVZ RS, različne zbornice
(npr. Zdravniška zbornica, Zbornica nege), društva, združenja, varuh bolnikovih
pravic ipd.),
b.) izobraževalne institucije (medicinske fakultete itd.),
c.) strokovni organi s področja zdravstvene informatike
(CIZ, SIZ, OZIS, Slovensko združenje za medicinsko informatiko itd.),
d.) vladne in nevladne organizacije aktivne na področju zdravstvenega varstva,
e.) tuje organizacije in zainteresirane stranke za zdravstveni sektor.

Vir: MZ (2008)
8.1.3

POSLOVNA ARHITEKTURA

Ta faza opisuje razvoj poslovne arhitekture, ki mora biti v
skladu z arhitekturno vizijo, predstavljeno v fazi A.
Pristop
Poslovna arhitekture na splošno opredeljuje poslovno
strategijo na področju storitev in/ali proizvodov ter
organizacijske, funkcijske, procesne, informacijske in druge
vidike poslovnega okolja, v katerem deluje poslovni sistem.
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Natančna opredelitev in dobro poznavanje značilnosti poslovne arhitekture sta nujen
predpogoj za oblikovanje drugih plasti PIA (podatkovna, aplikacijska, tehnološka plast).
Skladen s slednjimi izhodišči je tudi razvojni pristop, ki vsebuje naslednje aktivnosti:












analizo sistemskih dejavnikov in okolja poslovnega sistema;
posodobitev obstoječe poslovne strategije, načrtov in ciljev oziroma njihovo
preoblikovanje v skladu s specifičnimi zahtevami ciljnega arhitekturnega okvirja;
natančen opis izhodiščne poslovne arhitekture (na osnovi predhodnih arhitekturnih
opisov, če obstajajo);
identifikacijo in opredelitev ključnih poslovnih procesov, ki naj bi jih PIA v
prihodnosti podpirala (natančen popis nalog, aktivnosti od spodaj navzgor, če ne
obstajajo predhodni artefakti s tovrstno vsebino);
analizo informacij, ki prispevajo k bolj kakovostnemu odločanju o tem, kakšna naj
bo ciljna poslovna arhitektura (treba je sestaviti celovito sliko brez zahajanja v
nepotrebne podrobnosti);
opredelitev poslovnih modelov, kot logičnega nadaljevanja poslovnih scenarijev, ki
so bili predstavljeni v fazi arhitekturne vizije, s ciljem preslikave poslovne
arhitekture z visoko nivojskih poslovnih zahtev do bolj natančnih operativnih
nalog;
uporabo ustreznih orodij in tehnik za modeliranje poslovnih procesov;
pregled in uporabo različnih artefaktov iz arhitekturnega repozitorija, ki se
nanašajo na različne vidike poslovne arhitekture.

Cilji
1. Razvoj ciljne poslovne arhitekture, ki opisuje, kako mora podjetje delovati za dosego
poslovnih ciljev ter kako se odzivati na strateške dejavnike izpostavljene v fazi
arhitekturne vizije (faza A) v skladu z zahtevami po izgradnji arhitekturnega okvirja in
interesi deležnikov.
2. Identifikacija potencialnih komponent arhitekturnega načrta, ki temeljijo na vrzelih med
izhodiščno in ciljno poslovno arhitekturo.
Izložki
Predelani in posodobljeni arhitekturni izdelki iz faze arhitekturne vizije
 Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
 Potrjena poslovna načela, cilji in razvojni dejavniki
 Arhitekturna načela
Osnutek dokumenta, ki opredeljuje poslovno arhitekturo
 Izhodiščna poslovna arhitektura
 Ciljna poslovna arhitektura
 Organizacijska struktura
 Poslovni cilji in nameni
 Poslovni model
 Poslovne funkcije
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 Poslovne storitve
 Poslovni procesi
 Poslovne vloge
 Poslovni podatkovni model
 Korelacija organizacije in funkcij
 Analiza izpostavljenih izhodišč z vidika interesov deležnikov
Osnutek arhitekturnih specifikacij
 Rezultati analize vrzeli
 Tehnične zahteve
 Posodobljene poslovne zahteve
Komponente poslovne arhitekture kot deli arhitekturnega načrta
Izložke v opisani fazi je mogoče ponazoriti v obliki različnih artefaktov, in sicer katalogov
(organizacija/akterji, spodbujevalci/cilji/nameni, vloge, poslovne storitve/funkcije ipd.),
matric (poslovne interakcije, akterji/vloge) in diagramov (poslovne storitve/informacije,
funkcijska dekompozicija, organizacijska dekompozicija, elementi poslovnega procesa,
procesni diagram ipd.). Slika 73 prikazuje poslovni proces oziroma klinično pot, ki
predstavlja enega izmed najpomembnejših elementov poslovne arhitekture in celotne PIA
v zdravstvenem sistemu nasploh.
Slika 73: Klinična pot

Vir: prirejeno po MZ (2009)
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Na Sliki 74, ki je bila izdelana z ArchiMatom, so prikazani poslovni procesi znotraj PIA.
ArchiMate je ogrodje konzorcija The Open Group ter predstavlja jezik za modeliranje PIA,
ki zagotavlja orodja za opis, analizo in vizualizacijo relacij med arhitekturnimi plastmi (The
Open Group, 2013).
Slika 74: Poslovni procesi znotraj PIA

Vir: lasten
Splošna razmerja med elementi poslovnega procesa so prikazana na Sliki 75.
Slika 75: Razmerja med elementi poslovnega procesa
Upravljanje, organizacija
in administracija

Notranji bolniki
(bolnišnično zdravljenje)

Diagnostika in zdravstvena
oskrba

Raziskave, izobraževanje in
usposabljanje

Zdravstvene storitve in proizvodi

Vir: lasten
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Zunanji bolniki (izvenbolnišnično
zdravljenje)

Na Sliki 76 je prikazan primer diagrama funkcijske dekompozicije v zdravstvu.
Slika 76: Primer diagrama funkcijske dekompozicije v zdravstvu

Vir: prirejeno po Hübner-Bloder et al. (2005)
8.1.4

ARHITEKTURA IS

Faza C opisuje zasnovo arhitekture IS, vključno z
razvojem podatkovne in aplikacijske arhitekture za
potrebe izgradnje integrirane PIA.
Pristop
Faza C predvideva opredelitev podatkovne in aplikacijske
arhitekture v poljubnem zaporedju (metodološki pristop
za razvoj arhitekturnega okvirja TOGAF vključuje tako
podatkovno kot aplikacijsko plast, za razliko od nekaterih drugih pristopov, kjer sta ti dve
plasti včasih združeni v enotno, bodisi podatkovno bodisi aplikacijsko obarvano plast).
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Cilji
1. Razvoj ciljne arhitekture IS (vključujoč podatkovno in aplikacijsko arhitekturo) ter
opredelitev, kako arhitektura IS v organizaciji podpira poslovno arhitekturo in arhitekturno
vizijo ter zagotavlja njuno skladnost z zahtevami po izgradnji arhitekturnega okvirja in
interesi deležnikov.
2. Identifikacija potencialnih komponent arhitekturnega načrta, ki temeljijo na vrzelih med
izhodiščno arhitekturo IS (vključujoč podatkovno in aplikacijsko arhitekturo) ter ciljno
arhitekturo IS.
Izložki
Predelane in posodobljene verzije arhitekturnih izdelkov iz faze arhitekturne vizije
 Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
Osnutek dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir
 Izhodiščna podatkovna arhitektura
 Ciljna podatkovna arhitektura
 Izhodiščna aplikacijska arhitektura
 Ciljna aplikacijska arhitektura
 Celovit pogled na podatkovno arhitekturo in izbrane vidike, ki naslavljajo ključne
interese deležnikov
 Celovit pogled na aplikacijsko arhitekturo in izbrane vidike, ki naslavljajo ključne
interese deležnikov
Osnutek arhitekturnih specifikacij
 Rezultati analize vrzeli
 Relevantne tehnične zahteve, ki se nanašajo na ciklus arhitekturnega razvoja
 Potencialne omejitve načrtovane tehnološke arhitekture
 Posodobljene poslovne zahteve
Komponente arhitekture IS kot deli arhitekturnega načrta
8.1.5

ARHITEKTURA IS – PODATKOVNA ARHITEKTURA

Ta del faze C se osredotoča na opis vidika podatkovne
arhitekture znotraj arhitekture IS.
Pristop
Razvojni pristop na področju podatkovne arhitekture se
prvenstveno osredotoča na v nadaljevanju predstavljena
vsebinska izhodišča.
Upravljanje podatkov
 Jasna opredelitev aplikacijskih komponent, ki
bodo uporabljene kot referenčni sistem za obdelavo glavnih podatkov.
 Razmislek o standardu na ravni celotnega poslovnega sistema, ki bi ga morale
podpirati vse aplikacijske komponente, vključno s programsko opremo.
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Jasno razumevanje, kako se podatkovne entitete uporabljajo s strani poslovnih
funkcij, procesov in storitev.
 Jasno razumevanje, kako in kje podatki v poslovnem sistemu nastanejo, kako se
hranijo, prenašajo, poročajo ipd.
 Kakšna je raven in kompleksnost podatkovnega preoblikovanja, ki je potrebna za
uspešno izmenjavo informacij med aplikacijami.
 Kakšne so zahteve za programsko opremo v luči integracije in izmenjave podatkov
z dobavitelji in uporabniki poslovnega sistema.
Migracija
Obvladovanje podatkov
 Strukturni vidik se nanaša na vprašanje, ali ima poslovni sistem ustrezno
organizacijsko strukturo in organe, ki skrbijo za spoštovanje standardov in
upravljajo različne podatkovne vidike v procesu transformacije.
 Upravljavski sistem se nanaša na ustrezno vodstveno strukturo in programe za
obvladovanje upravljavskih vidikov podatkovnih entitet skozi celoten življenjski
ciklus.
 Kadrovski vidik se nanaša na človeške vire oziroma veščine in vloge, ki jih poslovni
sistema zahteva za transformacijo podatkov (izobraževanje oziroma usposabljanje
zaposlenih ali najem zunanjih izvajalcev).
Pregled in uporaba relevantnih artefaktov, ki se nahajajo arhitekturnem repozitoriju in se
nanašajo na podatkovno arhitekturo


Cilji
1. Razvoj ciljne podatkovne arhitekture, ki omogoča implementacijo poslovne arhitekture
in arhitekturne vizije, ter ustrezno naslavlja zahteve po izgradnji arhitekturnega okvirja in
interese deležnikov.
2. Identifikacija potencialnih komponent arhitekturnega načrta, ki temeljijo na vrzelih med
izhodiščno in ciljno podatkovno arhitekturo.
Izložki
Predelane in posodobljene verzije arhitekturnih izdelkov iz faze arhitekturne vizije
 Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
 Potrjena podatkovna načela
Osnutek dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir
 Izhodiščna podatkovna arhitektura
 Ciljna podatkovna arhitektura
 Logični podatkovni model
 Procesni model upravljanja podatkov
 Matrica podatkovnih entitet/poslovnih funkcij
 Celovit pogled na izbrane arhitekturne vidike, ki naslavljajo ključne interese
deležnikov
Osnutek arhitekturnih specifikacij
 Rezultati analize vrzeli
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 Zahteve po podatkovni interoperabilnosti
 Relevantne tehnične zahteve, ki se nanašajo na ciklus arhitekturnega razvoja
 Potencialne omejitve načrtovane tehnološke arhitekture
 Posodobljene poslovne zahteve
 Posodobljene aplikacijske zahteve
Komponente podatkovne arhitekture kot deli arhitekturnega načrta
Artefakti, ki v tej fazi ponazarjajo izložke, so lahko katalogi (podatkovne
entitete/podatkovne komponente), matrice (podatkovne entitete/poslovne funkcije,
aplikacije/podatki) ali diagrami (konceptualni podatki, logični podatki, prenos podatkov,
življenjski ciklus podatkov, varnost podatkov ipd.). Na Sliki 77 je prikazan diagram
prenosa podatkov različnim uporabnikom.
Slika 77: Prenos podatkov različnim uporabnikom
OZZ

Bolniki

Administrativni in obračunski
podatki

Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica

Izvajalec

Izvajalec

ZZZS

PZZ

Adriatic Slovenica

Ministrstvo za zdravje

Triglav, Zdravstvena
zavarovalnica

Izvajalec
Javno zdravje

IVZ

Zdravstvena statistika in
javnozdravstveni podatki

Vir: lasten
Na Sliki 78 je prikazan logični podatkovni model, na Sliki 79 pa primer uporabe
podatkovnih objektov znotraj PIA, ustvarjene z ArchiMatom.
Slika 78: Primer logičnega podatkovnega modela

Vir: lasten
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Slika 79: Podatkovni objekti znotraj PIA

Vir: lasten

8.1.6 ARHITEKTURA IS – APLIKACIJSKA ARHITEKTURA
Ta del faze C opisuje razvojni vidik aplikacijske
arhitekture.
Pristop
Razvojni pristop se v tem delu faze C naslanja predvsem
na izdelke v arhitekturnem repozitoriju. Projektna
skupina za razvoj arhitekturnega okvirja analizira in
uporabi vse relevantne vire iz arhitekturnega repozitorija,
ki se na kakršen koli način nanašajo na aplikacijsko
arhitekturo. Tukaj so še posebno pomembni generični
poslovni modeli, ki podprti z ustrezno aplikacijsko arhitekturo tvorijo mehanizem za
ustvarjanje dodane vrednosti. Preoblikovanje poslovnih modelov ugodno vpliva na
odzivnost in usklajenost delovanja organizacijske strukture, zato je njihova posodobitev v
tako kompleksnem in hierarhično urejenem poslovnem sistemu, kot je zdravstvo, zelo
koristna. V skladu s tem je treba zagotoviti tudi aplikacijske modele, ki so pomembni za
skupne visoko nivojske poslovne funkcije, kot so elektronsko poslovanje, upravljanje
oskrbovalne verige itd.
Cilji
1. Razvoj ciljne aplikacijske arhitekture, ki omogoča implementacijo poslovne arhitekture
in arhitekturne vizije, ter ustrezno naslavlja zahteve po izgradnji arhitekturnega okvirja in
interese deležnikov.
2. Identifikacija potencialnih komponent arhitekturnega načrta, ki temeljijo na vrzelih med
izhodiščno in ciljno aplikacijsko arhitekturo.
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Izložki
Predelane in posodobljene verzije arhitekturnih izdelkov iz faze arhitekturne vizije
 Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
 Potrjena aplikacijska načela
Osnutek dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir
 Izhodiščna aplikacijska arhitektura
 Ciljna aplikacijska arhitektura
 Procesni sistemski model
 Lokacijski sistemski model
 Časovni sistemski model
 Kadrovski sistemski model
 Celovit pogled na izbrane arhitekturne vidike, ki naslavljajo ključne interese
deležnikov
Osnutek arhitekturnih specifikacij
 Rezultati analize vrzeli
 Zahteve po aplikacijski interoperabilnosti
 Relevantne tehnične zahteve, ki se nanašajo na ciklus arhitekturnega razvoja
 Potencialne omejitve načrtovane tehnološke arhitekture
 Posodobljene poslovne zahteve
 Posodobljene podatkovne zahteve
Komponente aplikacijske arhitekture kot deli arhitekturnega načrta
Izložki so v tej fazi lahko predstavljeni s katalogi (sveženj aplikacij, vmesniki), matricami
(aplikacije/organizacija, vloge/aplikacija, aplikacije/funkcija) ali diagrami (primeri uporabe
aplikacij, distribucija programske opreme, inženiring programske opreme, aplikacije in
lokacije uporabnikov ipd.). Na Sliki 80 je predstavljen primer uporabe aplikacij in
aplikacijskih storitev znotraj PIA, ki je bila oblikovana z ArchiMatom.
Slika 80: Aplikacije in aplikacijske storitve znotraj PIA

Vir: lasten
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8.1.7

TEHNOLOŠKA ARHITEKTURA

Ta faza opisuje razvoj tehnološke arhitekture znotraj
arhitekturnega okvirja.
Pristop
Razvojni pristop se v fazi D naslanja predvsem na
izdelke v arhitekturnem repozitoriju. Projektna skupina
za razvoj arhitekturnega okvirja analizira in uporabi vse
relevantne vire iz arhitekturnega repozitorija, ki se na
kakršenkoli način nanašajo na tehnološko arhitekturo. Razvojni pristop se v tem delu še
posebej osredotoča na:





obstoječe IKT storitve, ki so običajno dokumentirane v IKT repozitoriju ali katalogu
storitev,
tehnične referenčne modele,
generične tehnološke modele, ki so relevantni za kompleksne in hierarhično
urejene organizacijske strukture,
tehnološke modele, ki so relevantni za arhitekture skupnih sistemov.

Cilji
1. Razvoj ciljne tehnološke arhitekture, ki omogoča implementacijo logičnih in fizičnih
aplikacij, podatkovnih komponent in arhitekturne vizije, ter ustrezno naslavlja zahteve po
izgradnji arhitekturnega okvirja in interese deležnikov.
2. Identifikacija potencialnih komponent arhitekturnega načrta, ki temeljijo na vrzelih med
izhodiščno in ciljno tehnološko arhitekturo.
Izložki
Predelane in posodobljene verzije arhitekturnih izdelkov iz faze arhitekturne vizije
 Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
 Potrjena tehnološka načela oziroma nova tehnološka načela
Osnutek dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir
 Ciljna tehnološka arhitektura
 Tehnološke komponente in njihove relacije z IS
 Tehnološke platforme in njihova dekompozicija, ki prikazuje različne
kombinacije tehnologij za realizacijo določenega IKT svežnja
 Okolja in lokacije – umeščanje potrebne tehnologije v informacijska okolja
 Pričakovana procesna obremenitev in porazdelitev obremenitve na različne
tehnološke komponente
 Fizične (mrežne) komunikacije
 Strojna oprema in specifikacije omrežij
 Izhodiščna tehnološka arhitektura
 Celovit pogled na izbrane arhitekturne vidike, ki naslavljajo ključne interese
deležnikov
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Osnutek arhitekturnih specifikacij
 Rezultati analize vrzeli
 Izložek arhitekturnih zahtev iz faz B in C
 Posodobljene tehnološke zahteve
Komponente tehnološke arhitekture kot deli arhitekturnega načrta
Izložki so v tej fazi ponazorjeni s katalogi (tehnološki standardi, tehnološki sveženj),
matricami (aplikacije/tehnologija) ali diagrami (okolja in lokacije, dekompozicija
tehnološke platforme, procesi, omrežja, strojna oprema ipd.). Slika 81 predstavlja strojno
opremo in omrežja znotraj PIA, zasnovana z ArchiMatom.
Slika 81: Strojna oprema in omrežja znotraj PIA

Vir: lasten
8.1.8

PRILOŽNOSTI IN REŠITVE

Faza E opisuje postopek opredeljevanja ustreznih
inštrumentov (programov, projektov, svežnjev), ki lahko
učinkovito pripeljejo do ciljne arhitekture, ki je bila
predstavljena v prejšnjih razvojnih fazah.
Pristop
Razvojni pristop se v tej fazi osredotoča na izvedbo
arhitekturnega načrta. V skladu z namenom te faze
mora pristop vključevati vse vrzeli med izhodiščnimi in
ciljnimi arhitekturami znotraj vseh arhitekturnih domen. Oblikovanje in implementacija
arhitekturnega načrta lahko na ta način v največji možni meri upoštevata zahteve
deležnikov, pripravljenost poslovnega sistema za preoblikovanje ter identificirane
priložnosti, rešitve in potencialne omejitve.
Faza E je prvi korak pri realizaciji načrta za implementacijo in migracijo, ki se zaključi v
fazi F. Zagotavlja osnovo za oblikovanje premišljenega načrta za implementacijo in
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migracijo, ki se dokončno realizira v fazi F. Spodnji štirje dejavniki so ključni za prehod iz
faze razvoja v fazo izvedbe ciljne arhitekture:






arhitekturni načrt (seznam delovnih sklopov, ki bodo v časovni perspektivi privedli
do realizacije ciljne arhitekture),
delovni sklopi (vsak delovni sklop identificira logično skupino sprememb, ki so
potrebne za realizacijo ciljne arhitekture),
prehodna arhitektura (opisuje stanje poslovnega sistema v vmesnem času,
oziroma v času, ko le-ta prehaja iz izhodiščne v ciljno arhitekturo, prehodna
arhitektura zagotavlja vmesno ciljno arhitekturo, ki omogoča približevanju
poslovnega sistema k želenemu stanju),
načrt za implementacijo in migracijo (načrt projektov, ki bodo privedli do
realizacije ciljne arhitekture).

Cilji
1. Oblikovanje prvotne celovite verzije arhitekturnega načrta, ki temelji na analizi vrzeli ter
potencialnih komponentah za arhitekturni načrt iz faz B, C in D.
2. Odločitev o uporabi ustreznega pristopa (če je potreben postopen pristop, je potrebno
opredeliti prehodno arhitekturo, ki bo zagotavljala nemoteno izvedbo poslovnih procesov
in ustvarjanje dodane vrednosti v poslovnem sistemu.
Izložki
Predelane in posodobljene verzije arhitekturnih izdelkov iz faze arhitekturne vizije
 Arhitekturna vizija vključno z opredelitvijo tipov in stopenj interoperabilnosti
 Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
Osnutek dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir
 Izhodiščna poslovna arhitektura
 Ciljna poslovna arhitektura
 Izhodiščna podatkovna arhitektura
 Ciljna podatkovna arhitektura
 Izhodiščna aplikacijska arhitektura
 Ciljna aplikacijska arhitektura
 Izhodiščna tehnološka arhitektura
 Ciljna tehnološka arhitektura
 Prehodna arhitektura
 Celovit pogled na izbrane arhitekturne vidike, ki naslavljajo ključne interese
deležnikov
Osnutek arhitekturnih specifikacij
 Zanesljiva ocena vrzeli, rešitev in odvisnosti
Ocena zmogljivosti
 Ocena poslovne zmogljivosti
 Ocena IKT zmogljivosti
Arhitekturni načrt
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Sveženj delovnih sklopov
 Opredelitev delovnih sklopov (ime, opis, namen)
 Funkcijske zahteve
 Odvisnosti
 Priložnosti za spremembe
 Odnos do dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir in specifikacije
arhitekturnih zahtev
 Odnos do morebitnih povečanj zmogljivosti
 Poslovna vrednost
 Ocena implementacijskih dejavnikov
 Končni učinek
Identifikacija prehodne arhitekture
 Odnos do dokumenta, ki opredeljuje arhitekturni okvir
Priporočila za implementacijo
 Merila učinkovitosti
 Tveganja in odprta vprašanja
 Gradniki rešitev
Načrt za implementacijo in migracijo
 Strategija implementacije in migracije


Prikaz izložkov faze E je mogoč z diagrami (projektni kontekst, pričakovane koristi po
segmentih PIA).
8.1.9

NAČRTOVANJE MIGRACIJE

Ta faza naslavlja načrtovanje migracije, oziroma prehod
od izhodiščne do ciljne arhitekture z dokončanjem
natančnega načrta za implementacijo in migracijo.
Pristop
Razvojni pristop se v fazi F osredotoča na vzpostavitev
načrta za implementacijo in migracijo v sodelovanju s
projektnim vodstvom.
Faza E je zagotovila nepopoln načrt za implementacijo in migracijo ter nepopoln
arhitekturni načrt. V fazi F je potrebno omenjena načrta združiti z ostalimi aktivnostmi za
izvedbo sprememb, ki jih sicer izvaja poslovni sistem. Slednje aktivnosti vključujejo
ocenjevanje odvisnosti, stroškov in koristi različnih projektov migracije v okviru drugih
aktivnosti poslovnega sistema. Arhitekturni načrt in načrt za implementacijo in migracijo iz
faze E sta osnova za končno različico načrta za implementacijo in migracijo, ki vključuje
sveženj vseh ukrepov in podrobnosti do ravni projekta. S tem dejanjem se arhitekturni
razvojni ciklus zaključi, nova spoznanja in ugotovitve se dokumentirajo s ciljem
nenehnega izboljševanja procesov.
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Cilji
1. Dokončanje arhitekturnega načrta in podpornega načrta za implementacijo in migracijo.
2. Zagotovitev koordinacije med načrtom za implementacijo in migracijo ter drugimi
pristopi poslovnega sistema za upravljanje in uveljavitev želenih sprememb.
3. Zagotovitev soglasja in razumevanja s strani ključnih deležnikov za poslovno vrednost
in stroške delovnih sklopov ter prehodne arhitekture.
Izložki
Načrt za implementacijo in migracijo
 Strategija za implementacijo in migracijo
 Razčlenitev projekta in svežnja ukrepov
 Dodelitev delovnih sklopov projektom in ukrepom
 Zmogljivosti, ki jih zagotavljajo projekti
 Odnos do ciljne arhitekture in prehodnih arhitektur
 Mejniki in časovni okvir
 Razčlenitev in struktura dela
 Projektne listine
 Povezani delovni sklopi
 Poslovna vrednost
 Tveganja, vprašanja, predpostavke, odvisnosti
 Potrebni viri in stroški
 Prednosti migracije
 Ocenjeni stroški migracijske možnosti
Dokončan dokument, ki opredeljuje arhitekturo
 Dokončana prehodna arhitektura
Dokončane arhitekturne specifikacije
Dokončan arhitekturni načrt
Večkratno uporabni arhitekturni gradniki
Zahteve po izgradnji arhitekturnega okvirja
Model za upravljanje implementacije
Zahteve po spremembi arhitekturnih zmogljivosti, ki izhajajo iz novih spoznanj in
ugotovitev
8.1.10 UPRAVLJANJE IMPLEMENTACIJE
Ta faza opisuje različne vidike nadzora oziroma
upravljanje implementacije načrtovanega arhitekturnega
okvirja.
Pristop
S ciljem uspešnega upravljanja se v fazo G stekajo vse
informacije o implementaciji različnih projektov. V luči
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učinkovite realizacije poslovnih vrednosti in koristi ter zmanjšanega tveganja v programu
preoblikovanja in migracije, ima največ prednosti pristop, ki uvaja ciljno arhitekturo
postopoma. Vsak prehod predstavlja postopen korak k cilju in prinaša določene značilne
poslovne. Celoten razvojni pristop v fazi G vključuje naslednje aktivnosti:






vzpostavitev implementacijskega programa, ki omogoča izvedbo prehodne
arhitekture, čigar implementacija je bila odobrena v fazi načrtovanja migracije,
sprejem faznega načrta uvajanja, ki odraža poslovne prednostne naloge, ki
izhajajo iz arhitekturnega načrta,
sledenje standardom poslovnega sistema na področju poslovnega, IKT in
arhitekturnega upravljanja,
uporabo že vzpostavljenih upravljavskih pristopov, če obstajajo (sveženj
ukrepov/program),
opredelitev operativnega okvirja za zagotovitev dolge življenjske dobe in
učinkovitosti vpeljanih rešitev.

Faza G vzpostavlja povezavo med arhitekturo in organizacijo implementacije preko
pogodbe o arhitekturi, ki vključuje naslednje podatke o projektu:






ime, opis in cilji,
področje uporabe, arhitekturni izdelki in omejitve,
merila učinkovitosti,
merila sprejemljivosti,
tveganja in odprta vprašanja.

Upravljanje implementacije je tesno povezano s splošnim upravljanjem arhitekture.
Ključna naloga faze G je torej zagotoviti skladnost tekočega arhitekturnega projekta z že
opredeljeno arhitekturo oziroma z drugimi projekti, ki se odvijajo v poslovnem sistemu.
Cilji
1. Zagotovitev skladnosti izvedbenih arhitekturnih projektov s ciljno arhitekturo.
2. Izvajanje ustreznih funkcij za upravljanje arhitekture s ciljem sprejemanja ustreznih
rešitev in potencialnih zahtev po spremembi arhitekture, ki so nastale v fazi
implementacije.
Izložki
Pogodba o arhitekturi
Presoje skladnosti
Zahteve po spremembah
Uvedba rešitev, ki so skladne z arhitekturami
 Implementirani sistem, ki je skladen z arhitekturo
 Zapolnjen arhitekturni repozitorij
 Priporočila in dovoljenja za skladnost z arhitekturo
 Priporočila za storitvene zahteve
 Priporočila za merjenje uspešnosti
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Dogovor o ravni storitev
Posodobljena arhitekturna vizija (po implementaciji)
Posodobljena dokument, ki opredeljuje arhitekturo (po implementaciji)
Operativni poslovni in IKT modeli za implementirane rešitve

8.1.11 UPRAVLJANJE ARHITEKTURNIH SPREMEMB
Ta faza se osredotoča na vzpostavitev postopkov za
upravljanje sprememb v novem arhitekturnem okvirju
oziroma postopkov za upravljanje sprememb, do katerih
je prišlo zaradi vzpostavljanja novega arhitekturnega
okvirja.
Pristop
Glavni cilj procesa za upravljanje arhitekturnih
sprememb je zagotovitev, da arhitektura doseže ciljno
poslovno vrednost. Sem štejemo upravljanje sprememb
arhitekture na koheziven in arhitekturnim načelom ustrezen način. Ta proces omogoča
stalno spremljanje upravljavskih zahtev, razvoja na tehnološkem področju in sprememb v
poslovnem okolju. Ob identifikaciji sprememb pristojni za upravljanje sprememb odločijo,
ali je potrebno formalno pričeti z novim ciklusom razvoja arhitekture. Proces upravljanja
arhitekturnih sprememb polega tega poskuša vzpostaviti in podpreti implementirano PIA v
čim bolj dinamični obliki, kar predvideva zadostno fleksibilnost za hiter razvoj in odzivnost
na spremembe v tehnološki in poslovni sferi. V tej fazi je treba biti posebno pozoren na
spremljanje poslovnih vidikov, ustrezna uporaba PIA je namreč najpomembnejši segment
razvojnega ciklusa. Pomemben vidik v tej fazi je tudi spremljanje in odzivanje na zahteve
po spremembah, ki predstavljajo gonilo nenehnega posodabljanja vseh rešitev znotraj
arhitekturnega okvirja.
Merjenje zmogljivosti PIA in posledična priporočila za načrtovanje so naslednji vidik, ki je
zelo pomemben na tej točki. Načrtovana zmogljivost lahko s časom postane nezadostna
ali prevelika, zato je potrebno zmogljivosti implementirane rešitve nenehno spremljati in
prilagajati potrebam. Proces upravljanja arhitekturnih sprememb mora dokončno
opredeliti:



okoliščine, v katerih bo dovoljeno spreminjanje arhitekture ali njenih posameznih
delov ter postopek za izvedbo omenjenih sprememb,
okoliščine, v katerih je treba znova zagnati ciklus za razvoj nove arhitekture.

Proces upravljanja arhitekturnih sprememb je tesno povezan s procesom upravljanja
arhitekture in upravljanjem pogodbenih razmerij. Pri tem morajo upravljavci PIA presoditi,
ali je zahteve po določenih spremembah mogoče uresničiti z posodobitvijo arhitekture ali
je treba pričeti s ciklusom za razvoj nove PIA.
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V luči učinkovitega upravljanja arhitekturnih sprememb v poslovnem sistemu je potrebno
pravkar implementirano arhitekturno rešitev običajno uskladiti in integrirati z že
obstoječimi (arhitekturnimi) rešitvami, kar je včasih zelo težavno. Za izvedbo potrebne
integracije je mogoče uporabiti naslednje načine:




strateški način – od zgoraj navzdol usmerjene spremembe za izboljšanje ali
ustvarjanje novih zmogljivosti,
spremembe od spodaj navzgor za izboljšanje ali ustvarjanje novih zmogljivosti
infrastrukture v okviru operativnega upravljanja,
uporabo predhodno izvedenih ukrepov v okviru operativnega upravljanja in njihova
uskladitev s tekočimi projekti.

Upravljavci PIA morajo ustrezno ravnati z vsemi zahtevami po spremembah, skrbeti za
sprotno učenje na storjenih napakah ter zagotoviti izvedbo ustreznih sprememb v procesu
načrtovanja in implementacije ciljne arhitekture.
Včasih so zahteve po uveljavitvi sprememb povezane s tehnično-tehnološkimi vidiki ali z
novimi in inovativnejšimi tehnološkimi rešitvami, ki se lahko nanašajo na:





nove tehnološke rešitve,
zniževanje stroškov upravljanja tehnoloških sredstev,
umik določenih tehnoloških rešitev,
pobude za standardizacijo.

Slednje zahteve po spremembah se običajno rešujejo v okviru upravljanj splošnih
sprememb v poslovnem sistemu ali procesov upravljanja arhitekturnih rešitev. Na drugi
strani se pojavljajo zahteve po spremembah, ki izhajajo iz različnih poslovnih razlogov:






dogodki pri vsakodnevnem poslovanju,
poslovne izjeme,
poslovne inovacije,
poslovno-tehnološke inovacije,
strateške spremembe.

Slednje zahteve po spremembah pogosto povzročijo ponoven razvoj arhitekturnega
okvirja ali vsaj ponovitev kakšnega segmenta iz arhitekturnega razvojnega ciklusa.
Proces upravljanja sprememb PIA mora prvenstveno opredeliti načine upravljanja
sprememb ter nabor uporabnih tehnik in metodologij. Spodaj opisani pristopi so
namenjeni predvsem upravljanju sprememb v dinamičnih poslovnih sistemih in temeljijo
na razvrstitvi zahtevanih arhitekturnih sprememb v eno od treh kategorij:
1. spremembe, ki povzročajo poenostavitev – običajno jih je mogoče obravnavati s
pomočjo tehnik za upravljanje sprememb;
2. postopne spremembe – včasih jih je mogoče obravnavati s pomočjo tehnik za
upravljanje sprememb, včasih je treba delno ponoviti razvojni ciklus (odvisno od narave
sprememb);
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3. velike spremembe – zahtevajo vnovičen zagon razvojnega ciklusa in oblikovanje nove
PIA.
Pri odločanju za enega izmed zgornjih pristopov je mogoče izvesti sledeče aktivnosti:





registracijo vseh dogodkov, ki lahko vplivajo na arhitekturo,
dodelitev virov in upravljanje arhitekturnih nalog,
upravljavci PIA opredelijo potrebne ukrepe,
vrednotenje učinkov.

V praksi so se uveljavila naslednja pravila, ki na preprost način opredeljujejo korake pri
upravljanju arhitekturnih sprememb:
1. Če sprememba vpliva na dva ali več deležnikov, potem bo verjetno treba ponovno
zasnovati PIA in vnovič zagnati ciklus za razvoj arhitekturnega okvirja.
2. Če sprememba vpliva na samo enega deležnika, potem bo verjetno treba razmisliti o
upravljanju sprememb.
3. Če je sprememba dovoljena, potem bo verjetno treba razmisliti o upravljanju
sprememb.
Cilji
1. Zagotovitev, da se ohrani življenjski ciklus arhitekture.
2. Zagotovitev uporabe okvirja za upravljanje arhitekture.
3. Zagotovitev, da zmogljivost arhitekture poslovnega sistema izpolnjuje trenutne zahteve.
Izložki







Arhitekturne posodobitve
Spremembe arhitekturnega okvirja in načel
Nove zahteve po izgradnji arhitekturnega okvirja
Izjava o izgradnji arhitekturnega okvirja
Pogodba o arhitekturi
Presoje skladnosti

8.1.12 UPRAVLJANJE ZAHTEV
Ta faza se osredotoča na proces upravljanja zahtev skozi
celoten metodološki pristop za razvoj arhitekturnega
okvirja.
Pristop
Proces upravljanja zahtev poganja celoten metodološki
pristop za razvoj novega arhitekturnega okvirja. Faza ne
označuje statičnega nabora zahtev, ampak dinamičen
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proces, ki skrbi za identifikacijo, shranjevanje in prenos arhitekturnih zahtev v posamezne
faze, iz posameznih faz ter med fazami.
Sposobnost obvladovanja spremenjenih zahtev je ključnega pomena. Arhitektura je v svoji
naravi podvržena negotovosti in spremembam. Arhitekturne zahteve so v praksi pogosto
predmet sprememb, te so posledica številnih projektov, pri katerih prihaja do razkoraka
med željami deležnikov in izdelanimi rešitvami. Za slednje stanje je več razlogov, saj je
sama ustreznost in uspešnost arhitekture odvisna od različnih dejavnikov in omejitev, ki
lahko povzročijo spremembe v zahtevah. Mnogi od vplivnih dejavnikov so izven nadzora
poslovnega sistema (spremenjene tržne razmere, nova zakonodaja ipd.), zato je
ohranjanje ravnotežja med spremenjenimi zahtevami in dinamično stabilnostjo arhitekture
velik izziv. Proces upravljanja zahtev se ne ukvarja z vsebinsko obravnavo zahtev (ta se
odvija znotraj ustreznih postopkovnih faz), ampak skrbi le za upravljanje zahtev skozi
celoten metodološki pristop. V repozitorij zahtev se shranjujejo vse relevantne zahteve
(lahko tudi iz različnih projektnih ciklusov).
Prve visoko nivojske zahteve, ki se pojavijo že v fazi arhitekturne vizije, so običajno plod
različnih poslovnih strategij ali scenarijev. V vsaki fazi znotraj metodologije se izberejo in
obravnavajo določene zahteve, ki so zbrane v repozitoriju zahtev in specifikaciji
arhitekturnih zahtev. Načrtovalci arhitekture morajo v vsaki fazi metodologije identificirati
tipe zahtev, ki jih mora arhitektura izpolnjevati, vključno s funkcionalnimi in
nefunkcionalnimi zahtevami. Pri opredeljevanju zahtev morajo načrtovalci arhitekture
upoštevati:








predpostavke, iz katerih zahteve izhajajo,
omejitve pri zahtevah,
specifična načela na določenih področjih, iz katerih izhajajo zahteve,
politike, ki vplivajo na zahteve,
standarde, ki jih morajo zahteve izpolnjevati,
organizacijske smernice za oblikovanje zahtev,
specifikacije za oblikovanje zahtev.

Arhitekturni izdelki v zadnjih fazah metodologije, kjer so značilnosti razvijajočega se
arhitekturnega okvirja že bolj opazne, lahko sprožijo še dodatne, tudi nepredvidene
zahteve po spremembah. Interes za področje upravljanja zahtev v zadnjih letih strmo
narašča, zato je na trgu mogoče najti tudi različna priporočila in orodja za upravljanje
zahtev.
Cilji
1. Zagotovitev trajnosti in operativnosti procesa za upravljanje zahtev v vseh fazah
metodološkega pristopa za razvoj arhitekturnega okvirja.
2. Upravljanje arhitekturnih zahtev, identificiranih v teku izvedbe razvojnega ciklusa ali
znotraj posamezne faze.
3. Zagotovitev, da so relevantne arhitekturne zahteve na voljo za uporabo tekom izvedbe
vsake faze.
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Izložki



Presoja vplivov novih zahtev s strani deležnikov
Specifikacija arhitekturnih zahtev

V fazi upravljanja zahtev je treba posodabljati tudi repozitorij zahtev, ki mora vsebovati
vse informacije o nastalih zahtevah.
Predstavljen metodološki pristop za razvoj arhitekturnega okvirja zahteva iterativnost
skozi celoten proces, med fazami in znotraj posameznih fazah. Iterativnost je še posebej
pomembna pri fazah B, C, D, E, F, fazah E in F, fazah G in H, pri predhodni fazi in fazi A,
pri predhodni fazi in fazi H ter znotraj faze C. Iteracije omogočajo sprejemanje ažurnih
odločitev, ki so vedno v skladu s sistemskimi dejavniki in trenutnimi razmerami v okolju
poslovnega sistema.

8.2 KONCEPTUALNI
SISTEMA

MODEL

PIA

SLOVENSKEGA

ZDRAVSTVENEGA

Na podlagi izvedenih aktivnosti ter arhitekturnih izdelkov oziroma izložkov, ki so nastali v
posameznih fazah, je bil zasnovan konceptualni model PIA za slovenski zdravstveni sistem
(Slika 82). Slovensko zdravstvo ne vsebuje strukturirane in natančno opredeljene PIA,
zato predstavljen konceptualni model PIA povzema glavne značilnosti generičnih
arhitekturnih okvirjev (TOGAF) ter jih, prilagojene specifikam novega okolja, prenaša v
zdravstveni sistem. Konceptualni model vsebuje štiri plasti iz TOGAF metamodela
(poslovno, podatkovno, aplikacijsko in tehnološko arhitekturo) ter dodatne komponente,
ki izhajajo iz metodološkega pristopa za razvoj arhitekturnega okvirja. Vsaka komponenta
znotraj konceptualnega modela vsebuje določene elemente, ki prispevajo k celovitosti in
funkcionalnosti predstavljenega arhitekturnega okvirja. Elementi znotraj komponent so
ponazorjeni z artefakti, ki so bili predstavljani tekom raziskave in znotraj posameznih faz
metodološkega pristopa za razvoj arhitekturnega okvirja. Artefakti pojasnjujejo strukturo
PIA, ki je sestavljena tako iz fizičnih arhitekturnih izdelkov in gradnikov kot iz neotipljivih
objektov (strategije, načela, predpostavke, vloge ipd.). Njihova medsebojna usklajenost in
sistematična povezanost na dejanski operativni ravni ustvarja sinergije in omogoča
doseganje zastavljenih strateških ciljev. Prikazana arhitekturna rešitev upošteva izhodišča,
ki so jih izpostavili intervjuvanci, saj predvideva stabilne strateške temelje ter
zagotavljanje večje preglednosti in opredelitev vseh relacij med akterji, učinkovitejšo
identifikacijo informacijskih potreb in informacijskih tokov, vrednotenje poslovanja in
posodabljanje poslovnega modela, strateško načrtovanje in oblikovanje potrebnih ukrepov
na področju zdravstvenega sistema in ZIS ter integracijo poslovnih procesov, aplikacijskih
programov, podatkovnih zbirk in tehnoloških komponent.
Predstavljen konceptualni model PIA razkriva, da informatizacija zdravstvenega sistema in
integracija fragmentiranih ZIS v funkcionalno celoto predstavljata osrednji segment
učinkovite arhitekturne rešitve. Ta poslovno-informacijski segment, ki vsebuje štiri plasti
(poslovno, podatkovno, aplikacijsko in tehnološko arhitekturo), pokriva informacijske
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Slika 82: Konceptualni model PIA za slovenski zdravstveni sistem
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vidike znotraj poslovnega sistema ter zagotavlja podporo izvedbi tako kliničnega kot tudi
upravljavskega procesa.
Poslovna arhitektura se osredotoča na poslovne vidike zdravstvenega sistema in je
razdeljena na tri komponente, in sicer motivacijsko, organizacijsko in funkcijsko. Znotraj
vsake komponente se nahajajo še posamezni elementi, ki dodatno specificirajo vsebinske
značilnosti področja, aktivnosti, ki se izvajajo na področju, ter povezave z drugimi
elementi oziroma komponentami znotraj arhitekturnega okvirja. Najpomembnejši elementi
(arhitekturni izdelki, gradniki) znotraj motivacijske komponente poslovne arhitekture (Slika
82) so zakonodaja (glej poglavje 2.3 in 3.1), zdravstveni cilji (glej poglavje 3.2 in Sliko
26), finančni cilji (glej poglavje 2.3.1 in 2.3.2 ter Sliko 3) in ukrepi (glej poglavje 3.1).
Ključni elementi znotraj organizacijske komponente poslovne arhitekture (Slika 82) so
organizacijska struktura (glej poglavje 2.3 in Sliko 2), lokacije akterjev (glej poglavje 2.3,
Sliko 2 in Prilogo 1) in zdravstveni izvajalci (glej poglavje 2.3 in Prilogo 1). Temeljni
elementi znotraj funkcijske komponente poslovne arhitekture (Slika 82) so zdravstvene
storitve/izdelki (glej poglavje 4.1, Tabelo 9 in Sliko 41), nadzor in vrednotenje (glej
poglavje 3.3.3, 5.2, Graf 12, Sliko 49 in 50) ter funkcije, procesi in aktivnosti (glej
poglavje 2.5, 8.1.3, Sliko 6, 8, 73, 74 in 76).
Podatkovna in aplikacijska arhitektura sta zaradi povezanosti združeni v širšo komponento
z imenom arhitektura ZIS (glej poglavje 3.1 in Sliko 24), ki mora celovito podpirati izvedbo
vseh poslovnih aktivnosti, še posebej pa poslovnih funkcij in procesov znotraj poslovne
arhitekture. Podatkovna arhitektura (Slika 82) se osredotoča na opredelitev podatkovnih
vidikov in je sestavljena iz podatkovnih entitet (glej poglavje 5.3, 8.1.5, Sliko 53 in 79,
Tabelo 13 in 14) ter logičnih (glej poglavje 8.1.5 in Sliko 78) in fizičnih podatkovnih
komponent. Podobno se aplikacijska arhitektura (Slika 82) osredotoča na opredelitev
aplikacijskih vidikov ter vsebuje operativne storitve ZIS ter logične in fizične aplikacijske
komponente (glej poglavje 8.1.6 in Sliko 80).
Tehnološka arhitektura (Slika 82) opredeljuje tehnološke vidike in je sestavljena iz
storitvene platforme ter logičnih in fizičnih tehnoloških komponent (glej poglavje 3.4 in
8.1.7 ter Sliko 81), ki omogočajo delovanje podatkovnih in aplikacijskih komponent. Glavni
cilj vseh komponent in elementov znotraj PIA je zagotoviti informacijsko integriranost
vseh entitet poslovnega sistema ter informacijsko podporo izvedbi poslovnih procesov
oziroma celotnega poslovanja poslovnega sistema. Usklajeno delovanje štirih opisanih
plasti predstavlja glavno prednost koncepta PIA ter osrednji segment znotraj
arhitekturnega okvirja.
Če želimo učinkovit razvoj pa tudi funkcioniranje in optimalno izrabo potencialov
osrednjega poslovno-informacijskega segmenta arhitekturne rešitve, mora biti le-ta vpet v
širši arhitekturni okvir, ki v svoji podstati vsebuje celovito in premišljeno strateško
podlago, v svoji nadgradnji pa ustrezen izvedbeni načrt, ki zagotavlja realizacijo poslovnih
in zdravstvenih ciljev. Uspešen razvoj PIA mora biti namreč na eni strani podprt s
konsistentnimi strateškimi in operativnimi razvojnimi dokumenti (glej poglavje 2.5.4, 3.1,
3.2 in Sliko 9, 25), celotna arhitekturna rešitev pa mora biti zgrajena na temelju jasnih
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poslovnih (glej poglavje 4.1, Tabelo 9 in Sliko 41) in arhitekturnih načel (glej poglavje 8 in
Sliko 69), ciljev (glej poglavje 3.2, Sliko 26 in 27) ter upoštevati interese deležnikov (glej
8.1.2 in Sliko 72) kot tudi različne omejitve sistemske narave (glej poglavje 2.3, Graf 4,
Tabelo 2, 3, 4, 5 in Sliko 3). Na drugi strani mora biti uspešna implementacija PIA podprta
z ustreznimi izvedbenimi dokumenti in ukrepi, kot so dosledna realizacija arhitekturnega
načrta (glej poglavje 8.1.8), učinkovito izkoriščanje danih arhitekturnih rešitev (glej
poglavje 8.1.8), načrtovanje migracije (glej poglavje 8.1.9), upravljanje implementacije
ciljne PIA (glej poglavje 8.1.10), upravljanje arhitekturnih sprememb (glej poglavje
8.1.11) ter nenehno obvladovanje in upravljanje zahtev po preoblikovanju arhitekturnega
okvirja (glej poglavje 8.1.12). Celovit pristop k razvoju, uporabi in implementaciji PIA
vsebuje vse naštete dejavnike, ki so prikazani tudi na zgornjem konceptualnem modelu
(Slika 82).
Konceptualizacija celovitega arhitekturnega okvirja zahteva na eni strani dobro
poznavanje različnih teoretičnih konceptov, ki so odvisni od dejavnosti in okolja
poslovnega sistema, na drugi pa poglobljen vpogled v delovanje poslovnega sistema,
razumevanje odnosov in soodvisnosti med vsemi sistemskimi dejavniki ter položaja in
vloge poslovnega sistema znotraj širših družbenih okvirjev. Upoštevajoč kompleksno
naravo in specifičnost dejavnosti, ki jo izvaja zdravstveni sistem kot eden izmed
najpomembnejših segmentov javnega sektorja, je pri izgradnji PIA treba upoštevati širši
družbenoekonomski okvir in uskladiti ključne komponente PIA z organizacijskimi,
normativnimi, javnozdravstvenimi in javnofinančnimi dejavniki in omejitvami.
Zasnova PIA slovenskega zdravstvenega sistema bo morala vključevati nekatere
pomembne spremembe glede na strukture PIA poslovnih sistemov, ki prevladujejo v
zasebnem sektorju. Poleg mnogo večjega števila dejavnikov, ki imajo aktivno vlogo
znotraj PIA zdravstvenega sistema, bo treba uvesti spremembe tudi znotraj njihovih
funkcij in medsebojnih odnosov, kar znotraj kompleksnih organizacijskih sistemov, ki
delujejo v javnem sektorju, predstavlja zelo težavno nalogo. Potrebno je izpostaviti tudi
vidik javne koristi. Subjekti iz javnega sektorja morajo namreč v skladu s svojim
poslanstvom generirati javno korist, ki pogosto predstavlja zelo fluiden koncept in ga je
mogoče opazovati in vrednotiti z različnih vidikov. Pri snovanju in implementaciji PIA je
potrebno biti še posebej pozoren na slednjo predpostavko, saj PIA v tem primeru zahteva
določene prilagoditve in uskladitev interesov različnih deležnikov.
K težavnosti razvoja PIA prispevata tudi specifična vloga in dejavnost zdravstvenega
sistema, podobni projekti se namreč v začetni fazi večkrat soočajo s strahom državljanov
in odporom do sprememb s strani različnih deležnikov. Senzibilnost javnosti je na
področju zdravstva razmeroma visoka, saj zdravje predstavlja eno izmed
najpomembnejših človekovih vrednot in ima velik realni ter simbolni pomen v sodobni
družbi. Tudi sistemsko okolje, v katerem delujejo poslovni sistemi iz javnega sektorja, je
bolj omejujoče kot v zasebnem sektorju, saj je poleg klasičnih dejavnikov, ki vplivajo na
poslovanje zasebnih podjetij, potrebno pri izgradnji PIA zdravstvenega sistema upoštevati
še javnozdravstveni in javnofinančni vidik, ki determinirata način poslovanja, določata
prednostne naloge in usmerjata razvoj zdravstvenega sistema kot celote.
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Kljub določenim objektivnim težavam, katerim je podvržena izgradnja PIA predvsem
zaradi javnega značaja in same narave zdravstvene dejavnosti, bi morala biti integracija
poslovnih in IKT vidikov v slovenskem zdravstvenem sistemu deležna mnogo večje
pozornosti. Temu pritrjuje tudi vse večje število podobnih projektov izgradnje PIA v
zdravstvenih sistemih po svetu. V obstoječih razmerah, v katerih se nahaja slovenski
zdravstveni sistem, ima IKT komponenta nasploh relativno skromno vlogo, kar se odraža
tudi v dosedanjem (ne)uspehu na področju razvoja eZdravja. Bodoča strategija na
področju informatizacije bo morala opredeliti, kakšna PIA bi celovito zadovoljevala potrebe
deležnikov znotraj slovenskega zdravstvenega sistema, ter analizirati njene učinke na
druge sistemske dejavnike. Neizogibno bo treba spremeniti tudi paradigmo poslovanja z
bolniki, ki v zadnjih desetletjih kljub skokovitemu razvoju naprednih tehnologij ni doživela
večjih sprememb (ne upoštevajoč kliničnih in diagnostičnih procesov) ter v nadaljevanju
nameniti IKT eno izmed osrednjih vlog pri izgradnji ustreznega in dolgoročno učinkovitega
poslovnega modela v slovenskem zdravstvu. Dobro premišljena in načrtovana PIA bi lahko
namreč integrirala vse fragmentirane poslovne in informacijske elemente značaja v celoto
in omogočila kakovostnejše zdravstvene storitve, boljši izkoristek virov, uskladila
delovanje različnih akterjev, optimizirala procese in aktivnosti, vzpostavila transparenten
pregled nad ključnimi parametri poslovanja ter omogočila informacijsko podprto
upravljanje zdravstvenih zavodov oziroma zdravstvenega sistema kot celote.
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9 ZAKLJUČEK
Predložena doktorska disertacija se je osredotočila na preučevanje problematike na treh
medsebojno povezanih in prepletenih področjih slovenskega zdravstvenega sistema.
Raziskovalna vprašanja tako naslavljajo različne vidike informatizacije zdravstvenega
sistema, uporabo zdravstvenih kazalnikov za spremljanje poslovanja zdravstvenega
sistema ter potencialne vplive uvedbe koncepta PIA na oblikovanje zdravstvenih politik in
upravljanje zdravstvenega sistema.
V skladu z raziskovalnimi izhodišči raziskave je izčrpen pregled razmer na področju razkril,
da težave, s katerimi se srečuje projekt informatizacije, na eni strani izhajajo iz tehničnotehnoloških značilnosti obstoječih ter povečini fragmentiranih ZIS, ki so posledica
neusklajenega razvoja na področju zdravstvene informatike v zadnjih desetletjih. Na drugi
strani pa glavni krivci za obstoječe stanje prihajajo iz upravljavskih oziroma političnih
krogov, ki so razvoj zdravstvene informatike v tem obdobju prepustili lastnim pobudam,
potrebam in interesom posameznikov na ravni zdravstvenih zavodov. Poleg tega pristojni
v zadnjih letih niso uspeli spodbuditi razvoja in uresničitve projekta informatizacije z
močnejšo politično (finančno, kadrovsko, organizacijsko) podporo ter oblikovanjem
moderne in konsistentne strategije na področju.
Objektivna in celovita ocena trenutnega stanja na področju zdravstvene informatike v
Sloveniji je zaradi različnih razlogov precej težavna, celotno področje je namreč izredno
heterogeno, tako v smislu različne stopnje informatiziranosti posameznih zdravstvenih
dejavnosti (pa tudi različnih zdravstvenih ustanov in ravni) kot tudi številnih različnih
(pogosto neusklajenih in nepovezljivih) informacijskih rešitev, ki se ta trenutek uporabljajo
v zdravstvenem sistemu. Splošno je mogoče reči, da se v slovenskem zdravstvenem
sistemu trenutno uporablja veliko število informacijskih rešitev, ki partikularno gledano s
svojimi aplikacijami relativno dobro podpirajo posamezne segmente poslovanja
zdravstvenih subjektov. Končni izkoristek oziroma sinergijski učinki tovrstnih informacijskih
rešitev pa so zaradi njihove pretežne izoliranosti relativno nizki, tako na ravni zdravstvene
oskrbe posameznega bolnika kot tudi na ravni upravljanja zdravstvenih zavodov in
celotnega zdravstvenega sistema.
Čeprav obstoječi ZIS sorazmerno dobro pokrivajo določene vidike poslovanja zdravstvenih
zavodov, predvsem administrativne, pa je njihov prispevek na področju zagotavljanja
uporabnih kliničnih ter upravljavskih podatkov in informacij, ki bi omogočali potencialno
oblikovanje ustreznih zdravstvenih kazalnikov, relativno omejen. Slednje je posledica
vsebinskega obrata oziroma spremenjenih primarnih ciljev uporabe ZIS v zadnjih letih, ki
jim slovenska zdravstvena informatika ni ažurno sledila. ZIS so se namreč v tem času
preusmerili z ozkega področja spremljanja predvsem administrativnih vidikov poslovanja
na celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema, ki poleg administrativnih
vključuje tudi spremljanje kliničnih in upravljavskih vidikov poslovanja. Na drugi strani je
treba opozoriti, da obstoječi ZIS na različnih področjih ponujajo številne uporabne
podatke in funkcionalnosti, ki z vidika oblikovanja ustreznih zdravstvenih kazalnikov
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ostajajo pogosto neizkoriščene. Razvoj zdravstvenih kazalnikov je po izdaji Priročnika o
kazalnikih kakovosti v letu 2010 na večini področij opazno zastal. To je zamajalo
kontinuiteto in prekinilo pozitiven trend, na širšem področju zdravstvenih kazalnikov pa v
zadnjih letih ni bilo opaziti značajnih kvalitativnih premikov. Spremljanje in vrednotenje
kazalnikov je pogosto pomanjkljivo in prepuščeno samovolji zdravstvenih zavodov ter se
večinoma izvaja z zamudo, kar onemogoča pravočasno načrtovanje, sprejemanje
odločitev in ustrezno ukrepanje. Slednje je posledica različnih dejavnikov, neposredne
razloge pa je mogoče najti tako na strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot tudi na
strani zdravstvene politike.
Kar se tiče samega koncepta PIA, je ta v Sloveniji še relativno neuveljavljen, maloštevilni
poskusi njegove implementacije pa so običajno omejeni na ožje segmente organizacijskih
sistemov. S tega vidika je o potencialnih vplivih uvedbe PIA v zdravstveni sistem mogoče
sklepati le iz teoretičnih izhodišč s področja ter praktičnih izkušenj iz nekaterih drugih
držav, ki so pričele s tovrstnimi projekti že pred dobrim desetletjem. Na podlagi slednjega
je pričakovati, da bi implementacija PIA v slovenski zdravstveni sistem ponudila različne
prednosti tako na informacijskem kot tudi poslovnem področju. Obenem se je treba
zavedati, da predstavlja razvoj in implementacija tovrstnih arhitekturnih rešitev zelo
zahteven in drag projekt, ki zahteva soglasje in koordinirane aktivnosti vseh deležnikov ter
urejeno in stabilno politično situacijo na področju zdravstvenega varstva. S tega vidika se
zastavlja vprašanje, ali je slovenski zdravstveni sistem v trenutnem stanju sposoben
zagotoviti potrebne pogoje za izvedbo tako obsežnega in dolgotrajnega projekta. Jasno je
tudi, da PIA v izolirani obliki ne more zagotoviti značajnega kvalitativnega preboja na
področju zdravstvene informatike in poslovanja zdravstvenega sistema. Če želimo namreč
v celoti izkoristiti vse potenciale, ki jih ponuja PIA, mora biti celoten projekt razvoja,
implementacije in uporabe PIA podprt s sistemskimi ukrepi na različnih (politična,
strateška, tehnično-tehnološka, kadrovska, organizacijska, izvedbena) ravneh ter usklajen
z interesi in potrebami vseh deležnikov.
Uspešna mobilizacija deležnikov ter uskladitev njihovih različnih interesov predstavlja v
trenutnih razmerah, ki vladajo v slovenskem zdravstvu, izredno zahtevno nalogo.
Slovensko zdravstvo se namreč v zadnjih letih sooča z velikimi finančnimi težavami ter
drugimi resnimi problemi, ki segajo na področje kadrovske podhranjenosti, upravljanja,
organizacije, javnih naročil ter korupcije in klientelizma. Odraz vsesplošnih sistemskih
težav se močno pozna tudi na področjih, ki so povezana z informatizacijo slovenskega
zdravstvenega sistema, kar ne nazadnje potrjuje tudi revizijsko poročilo Računskega
sodišča iz decembra 2013, ki v dosedanjem teku projekta eZdravje ugotavlja različne
nepravilnosti in pomanjkljivosti.
Poleg očitnih operativnih težav obstoječih ZIS ter pomanjkljivosti na področju projektnega
vodenja eZdravja je trenutno največja težava pomanjkanje ustreznih strateških in
izvedbenih dokumentov, ki bi celovito urejali področje nadaljnjega razvoja eZdravja.
Obstoječi, vsebinsko večinoma zastareli in formalno neveljavni strateški dokumenti,
nikakor ne ponujajo več ustreznih podlag za prihodnji razvoj informacijskih rešitev na
področju zdravstva. Tudi maloštevilni operativni ukrepi, ki so bili dejansko navedeni
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znotraj strategij in pripadajočih izvedbenih dokumentov, so pomanjkljivi in v mnogih ozirih
zaradi hitrega razvoja na področju tudi neuporabni.
Pozivi strokovne javnosti k oblikovanju vsaj srednjeročne strategije na področju
informatizacije slovenskega zdravstva so s strani zdravstvene politike ostali večinoma
prezrti. Nesporno je treba potrditi, da je vodenje tako obsežnega projekta, kot je
eZdravje, brez ustreznih strateških usmeritev močno podvrženo različnim tveganjem.
Projekt eZdravje je v preteklosti že utrpel resne posledice zaradi kadrovskih in političnih
pretresov, pomanjkanje ustreznih strateških usmeritev pa bi lahko privedlo do razvojnih
stranpoti in različnih zlorab. Vztrajanje pri implementaciji eZdravja in pripadajočih
podprojektov brez utemeljitve v dolgoročni in celoviti strategiji je že sedaj privedlo do
vidnih pomanjkljivosti, ki so bile opisane v raziskavah Evropske komisije iz leta 2011. Ne
nazadnje, zaradi parcialnega pristopa k uresničevanju projekta eZdravje brez ustreznih
strateških smernic, ki bi celovito opredeljevale prioritetna področja razvoja, merljive cilje,
odgovornosti posameznih akterjev, metode evalvacije ter ustrezne ukrepe, je bilo
posledično prezrtih več področij, brez katerih ni mogoče doseči zastavljenih ciljev
projekta. Obstaja tudi nevarnost potencialne neusklajenosti storitev eZdravja z drugimi
sistemskimi dejavniki (zakonski, organizacijski, kadrovski), ki se po navadi razkrije šele v
fazi implementacije, kar lahko močno podaljša čas izvedbe in poveča ceno projekta. Treba
se je namreč zavedati, da je implementacija tako obsežnih sistemskih sprememb, kot jih
uvaja eZdravje, v prvi vrsti socio-tehnični projekt.
Kljub pomanjkanju enotnih strateških in operativnih dokumentov ter težavam na področju
projektnega vodenja je v približno zadnjem letu in pol ob velikih zamudah prišlo do
napredka pri razvoju in implementaciji tako nekaterih temeljnih infrastrukturnih
podprojektov kot tudi določenih konkretnih aplikacij eZdravja. Glede na dinamiko
dogodkov od objave prvega strateškega dokumenta na področju informatizacije zdravstva
iz leta 2005, predstavlja implementacija slednjih podprojektov in aplikacij eZdravja, ki je
bila izvedena bodisi ob koncu leta 2013 bodisi načrtovana v letih 2014 ali 2015,
pomemben mejnik, ki je po našem mnenju zelo pomenljiv vsaj zaradi treh razlogov. Prvič,
zadnji dogodki na področju eZdravja potrjujejo vse večje zavedanje političnih
odločevalcev, da ima IKT v zdravstvu velik razvojni potencial ter predstavljajo nesporen
dokaz večjega angažmaja in zavezanosti zdravstvene politike, ki je projektu eZdravje v
dosedanjem obdobju namenjala relativno malo pozornosti. Drugič, uspešna
implementacija opisanih podprojektov dokazuje, da je MZ uspelo v zadostni meri uskladiti
želje in interese večine različnih in pomembnih akterjev znotraj zdravstvenega sistema ter
doseči relativen konsenz okrog funkcionalnosti informacijskih rešitev, kar je bilo v
dosedanjih poskusih praktično nemogoče (treba je reči, da določeno nezadovoljstvo z
informacijskimi rešitvami še obstaja predvsem na strani informatikov in nekaterih
zdravstvenih delavcev). In tretjič, uspešna uvedba polno operativnih informacijskih rešitev
potrjuje vse boljše sodelovanje in koordinacijo med zdravstvenimi ustanovami, MZ in
programskimi hišami ter predstavlja uspešen primer premagovanja in preseganja številnih
tehnično-organizacijskih težav, ki so bile plod dosedanjega neusklajenega in stihijskega
razvoja na področju informatizacije zdravstva.
238

Kljub nesporni pomembnosti do sedaj že uresničenih in v naslednjih dveh letih
pričakovanih podprojektov na področju eZdravja pa ostaja skrb, da bodo ti podprojekti
ostali nepovezani v neko funkcionalno celoto, ki bi lahko prispevala v boju z vse večjimi
težavami, s katerimi se srečujemo v zdravstvu. Največji razlog za skrbi leži predvsem v
pomanjkanju dolgoročnega politično-strateškega okvirja, v katerega bi lahko umestili
izolirane podprojekte in jih povezali v konsistentno in celovito nacionalno rešitev. Trenutna
odsotnost strateških smernic in operativnega načrta lahko znatno prispeva k razvojnemu
zastoju ter posledično spodkopa vse dosedanje napore in odloži končno realizacijo
projekta za nedoločen čas.

9.1 VERIFIKACIJA RAZISKOVALNIH HIPOTEZ
Verifikacija zastavljenih hipotez je potekala v skladu s posameznimi raziskovalnimi fazami,
ki so bile predpisane znotraj metodološkega okvirja. Raziskovalne hipoteze, ki so
predstavljene spodaj, so bile verificirane s predstavljenim metodološkim inštrumentarijem,
ki je vključeval tako kvalitativno analizo, ki je bila izvedena s programskim orodjem
ATLAS.ti, kot tudi kvantitativno analizo (razen H3), kjer smo s pomočjo parametričnega
testa (t-testa) poskušali ugotoviti, ali je populacijsko povprečje odgovorov na izbirna
vprašanja na 7-stopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam in 7 – zelo se strinjam) manjše
od 4.
[H1] Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema ne opredeljuje
ukrepov, ki bi zagotovili sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in
informacij, potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
Analiza strateških dokumentov in izvedeni intervjuji so potrdili, da obstoječi, večinoma
zastareli, strateški dokumenti ne namenjajo zadostne pozornosti dejanskim ukrepom na
področju zagotavljanja sistematičnega in avtomatiziranega zbiranja podatkov in
informacij, le-ti so namreč izjemno skopo in medlo opredeljeni. V besedilu strategije se
poudarja pomen avtomatizacije pridobivanja podatkov, hkrati pa sam proces zbiranja
podatkov ni natančno določen in je zgolj površno pojasnjen (na katerih točkah
zdravstvene oskrbe, pri katerih poslovnih dogodkih, odgovornost za zbiranje, načini
zbiranja ipd.). H1 lahko potrdimo tako preko kvalitativne analize odgovorov, ki so jih
podali intervjuvanci, kot tudi preko statistične analize (p = 0,006).
[H2] Smernice nadaljnjega razvoja ZIS ne opredeljujejo kvantitativnih in kvalitativnih
kazalnikov za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
[H2a] ZIS ne zagotavljajo podatkov in informacij za oblikovanje kvantitativnih in
kvalitativnih kazalnikov.
[H2b] Zdravstvena politika ni opredelila kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov.
[H2c] Obstoječi modeli kazalnikov ne omogočajo celovitega spremljanja delovanja
zdravstvenega sistema.
Verifikacija H2 je potekala preko treh podhipotez. Pri H2a so intervjuvanci izpostavili
določene težave, ki jih imajo obstoječi ZIS pri zagotavljanju ustreznih podatkov in
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informacij (predvsem kliničnih) za oblikovanje zdravstvenih kazalnikov. Kljub temu pa so
izrazili prepričanje, da podatki, ki jih zagotavljajo ZIS, zadostujejo trenutnim potrebam
oblikovanja kvantitativnih in kvalitativnih zdravstvenih kazalnikov. Podoben rezultat so
razkrili odgovori na izbirno vprašanje, ki se nanaša to temo. Na podlagi opravljene
kvalitativne analize odgovorov intervjuvancev ter statistične analize (p = 0,753) H2a ne

moremo potrditi.
Pri H2b so intervjuvanci pojasnili, da je zdravstvena politika v zadnjih letih vložila kar
nekaj napora v opredelitev kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov ter nasploh v
promocijo koncepta zdravstvenih kazalnikov. Intervjuvanci so se tudi strinjali, da
predstavljajo zdravstveni kazalniki, ki ji je opredelila zdravstvena politika, dobro osnovo za
nadaljnji razvoj sistema kazalnikov v slovenskem zdravstvu. Čeprav obstajajo določene
dileme okrog vsebinske ustreznosti kazalnikov, njihovega števila, načina zbiranja ipd., pa
se po mnenju intervjuvancev glavne težave pojavljajo predvsem na operativni ravni
zbiranja, spremljanja in analize kazalnikov. Tudi odgovori na izbirno vprašanje s tega
področja so potrdili takšno mnenje. Na podlagi kvalitativne analize odgovorov
intervjuvancev ter statistične analize (p = 0,490) H2b pravtako ne moremo potrditi.
Pri H2c so intervjuvanci enotno poudarili, da obstoječi modeli kazalnikov ne omogočajo
celovitega spremljanja delovanja zdravstvenega sistema. Obstoječi modeli kazalnikov po
njihovih besedah ne pokrivajo vseh vidikov poslovanja zdravstvenega sistema. Določena
vsebinska področja in upravljavske potrebe so po njihovem mnenju slabo pokrite.
Izpostavili so tudi, da sedanji načini uporabe kazalnikov ne omogočajo ne celovitega ne
ažurnega vrednotenja delovanja zdravstvenega sistema. Kazalniki se po njihovih trditvah
uporabljajo izrazito arbitrarno, spremljanje tako kazalnikov kakovosti kot tudi kazalnikov
poslovne učinkovitosti pa se izvaja pomanjkljivo in nesistematično. Tudi odgovori na
izbirno vprašanje, ki se je nanašalo na to področje, so razkrili enake rezultate. Na podlagi
kvalitativne analize odgovorov intervjuvancev ter statistične analize (p = 0,017) lahko H2c
potrdimo. Glede na to, da smo H2 verificirali posredno, in sicer preko verifikacij
podhipotez H2a, H2b in H2c, od katerih H2a in H2b nista bili potrjeni, lahko rečemo, da je
bila celotna H2 potrjena samo v manjšem delu.
[H3] Uvedba koncepta PIA bi oblikovalcem zdravstvene politike in upravljavcem
zdravstvenega sistema zagotavljala celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
Pri H3, ki je bila razvojno naravnana, smo najprej ugotavljali seznanjenost intervjuvancev
s konceptom PIA. 15 intervjuvancev od skupaj 26 je potrdilo, da so seznanjeni s
konceptom PIA. V nadaljevanju so intervjuvanci, ki so potrdili seznanjenost s konceptom
PIA in njegovimi glavnimi značilnostmi, skoraj soglasno potrdili, da bi uvedba PIA
zagotovo prispevala k bolj celovitemu spremljanju delovanja zdravstvenega sistema. PIA
naj bi oblikovalcem zdravstvene politike in upravljavcem zdravstvenega sistema omogočila
boljši vpogled v drobovje zdravstvenega sistema ter posledično zagotovila več
relevantnih in uporabnih informacij. S tem bi olajšala spremljanje in vrednotenje
delovanja zdravstvenega sistema ter zagotovila pravočasno in ustrezno ukrepanje. PIA naj
bi bila po besedah intervjuvancev še posebej koristna pri zagotavljanju večje preglednosti
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na področju, opredelitvi relacij med akterji znotraj zdravstvenega sistema, spremljanju in
evalvaciji ključnih parametrov poslovanja ter strateškem načrtovanju in oblikovanju
potrebnih ukrepov na področju zdravstvenega sistema in ZIS. Hkrati so poudarili, da mora
biti PIA del širše in konsistentne strategije, v katero naj bi bili vključeni vsi pomembni
dejavniki na področju zdravstva. Osamljeni ukrepi po mnenju intervjuvancev namreč
nimajo potenciala za proženje dolgoročno uspešnih sistemskih sprememb, ki so potrebne
v slovenskem zdravstvu. Pri verifikaciji H3 smo se omejili samo na kvalitativno analizo
odgovorov na zastavljeno opisno vprašanje, statistična analiza pri tem vprašanju ni bila
predvidena, saj pred začetkom intervjuja ni bilo jasno, koliko intervjuvancev je
seznanjenih s konceptom PIA oziroma kakšna bo reprezentativnost vzorca. Na podlagi
kvalitativne analize odgovorov intervjuvancev, ki so se nanašali na opisano problematiko,
lahko H3 potrdimo.
Verifikacija raziskovalnih hipotez je potekala v skladu s postopkovnimi zahtevami ter
temeljila na vzporedni izvedbi kvalitativne in kvantitativne analize pridobljenih podatkov
(razen H3), kar zagotavlja veljavnost in zanesljivost raziskovalnih ugotovitev.
9.1.1

VELJAVNOST, ZANESLJIVOST, TRIANGULACIJA IN GENERALIZACIJA

Raziskava je bila izvedena v skladu s konceptoma veljavnosti in zanesljivosti, ki veljata kot
splošno uveljavljeni merili za vrednotenje verodostojnosti in kakovosti študije primera.
Tako kvalitativni kot tudi kvantitativni del raziskave je temeljil na predpostavkah, ki so
predpisane za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti, kot dveh najpomembnejših vidikov
verodostojnosti študije primera in kasnejše potencialne generalizacije raziskovalnih
izsledkov. Veljavnost izvedene raziskave je bila zagotovljena z uporabo različnih virov
podatkov ter izvedbo analize pridobljenih podatkov z različnih vidikov in na različnih
ravneh. Dosledno je bilo izpeljano sledenje verigi dokazov, kakovost konceptualizacije in
operacionalizacija relevantnih konstruktov sta bili preverjeni v teku pripravljalnih
aktivnosti, in sicer s pridobitvijo povratnih informacij s strani zainteresirane javnosti. Pri
izvedbi študije primera je bilo zadoščeno tudi kriterijem zanesljivosti. Koncept zanesljivosti
se nanaša na sam postopek izvedbe raziskave in predpostavlja predvsem skladnost
raziskovalnih aktivnosti znotraj posameznih faz s postopkovnimi zahtevami študije
primera. Predložena raziskava je bila v celoti izvedena v skladu s postopkovnimi načeli, ki
so bila predstavljena znotraj metodološkega okvirja, celoten postopek izvedbe študije
primera pa je strukturiran in dokumentiran tako, da se lahko ponovi.
Načelo triangulacije, ki predstavlja eno izmed največjih prednosti študije primera, je bilo v
predloženi raziskavi uporabljeno na dveh ravneh. V prvi fazi raziskave je bila uporabljena
triangulacija virov podatkov (intervjuji, analiza strateških dokumentov in projektne
dokumentacije, opazovanje), neposredno za tem pa še triangulacija metodologij
(kvalitativna in kvantitativna analiza). Triangulacija je bila izpeljana v skladu z
metodološkimi načeli, še posebej pomembno pa je, da je ponudila enake rezultate na
obeh področjih uporabe.
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Možnost generalizacije je v našem primeru relativno omejena. Glavni razlog za to je
singularna narava izvedene študije primera, ki realno zmanjšuje možnosti za
generalizacijo izsledkov. Na drugi strani pa obstaja tudi razlog, zakaj predložena raziskava
do neke mere dopušča možnost generalizacije raziskovalnih izsledkov. Le-ta izhaja iz
značilnosti projekta eZdravje, ki po obsegu, vrednosti in predvidenem trajanju predstavlja
največji IKT projekt v Sloveniji. Raziskovalni izsledki, ki so bili pridobljeni pri preučevanju
tako pomembnega projekta, sploh če so bili pridobljeni z ustreznim metodološkim
pristopom in v skladu s strogimi postopkovnimi pravili, gotovo predstavljajo pomemben
prispevek k izgradnji teorije na področju in uporaben vir za oblikovanje smernic dobre
prakse. Ne glede na stopnjo generalizacije, ki bo pripisana predloženi raziskavi, je treba
poudariti, da je generalizacija v tem primeru povezana z vidikom opazovanja in
vrednotenja celotne raziskave ter pridobljenih raziskovalnih izsledkov. Le-ti se v veliki meri
skladajo s teoretičnimi izhodišči, ki veljajo na področju razvoja in implementacije velikih
IKT projektov, še posebej s kritičnimi dejavniki uspeha, tveganji ter potencialno eskalacijo
problemov, povezanih s projektnim vodenjem.

9.2 PRISPEVEK RAZISKAVE K ZNANOSTI IN STROKI
Doktorska disertacija je poskušala osvetliti večdimenzionalno ozadje informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema kot tudi z informatizacijo povezanih zdravstvenih
kazalnikov ter predstaviti glavne značilnosti koncepta PIA in možnosti za njegovo
implementacijo v slovenskem zdravstvenem sistemu. Rezultati tovrstnih raziskav lahko
predstavljajo dobro izhodišče pri sprejemanju zdravstvenih politik in strateškem
načrtovanju PIA, ki bi naj integrirala ZIS in poslovne vidike zdravstvenega sistema v
funkcionalno celoto ter na eni strani zagotovila razvoj zdravstvenega sistema in kakovost
zdravstvenih storitev, na drugi pa povečala dolgoročno učinkovitost in uspešnost
posameznih zdravstvenih zavodov in celotnega zdravstvenega sistema.
Prispevek izvedene raziskave k znanosti in stroki je večplasten. Interdisciplinarna
raziskava se je v prvi vrsti osredotočila na preučevanje konceptov ZIS in PIA, zaradi
kompleksnosti področja pa so bili v raziskavo zajeti tudi vidiki preučevanja, ki segajo na
področje zdravstvenih, upravno-organizacijskih in ekonomskih ved. V nadaljevanju bo
predstavljen prispevek raziskave k znanosti in stroki po posameznih področjih.

Informacijsko področje
Centralni prispevek doktorske disertacije k znanosti in stroki so smernice in priporočila za
razvoj ustreznega arhitekturnega okvirja ter konceptualni model PIA za slovenski
zdravstveni sistem. Smernice in priporočila v vsaki izmed sekvenčnih faz predstavljajo
zasnovo arhitekturnih elementov (strategije in cilji, model arhitekturnega opisa, referenčni
model funkcij, poslovni model, vrednostna veriga, evalvacijski okvir, poslovna,
podatkovna, aplikacijska in tehnološka arhitektura itd.), ki so prilagojeni trenutnemu
stanju in potrebam slovenskega zdravstvenega sistema. Integracija izoblikovanih
arhitekturnih elementov v funkcionalno arhitekturno rešitev bi lahko pripomogla k
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optimizaciji poslovanja in učinkovitejšemu nadzoru ter zagotovila različne koristi
deležnikom v zdravstvenem sistemu.
Drugi pomemben prispevek sta sistematična analiza različnih vidikov razvoja in
implementacije projekta eZdravje ter posnetek trenutnega stanja na področju
informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema. Posnetek trenutnega stanja tako
razkriva zmogljivosti in funkcionalnosti obstoječih ZIS pri zagotavljanju ustreznih
zdravstvenih podatkov in informacij, značilnosti strateških dokumentov na področju
informatizacije ter aktivnosti povezane z uporabo zdravstvenih kazalnikov za vrednotenje
poslovanja slovenskega zdravstvenega sistema.
Raziskava je razširila in poglobila znanje o ZIS in PIA na splošno, še posebej pa se je
osredotočila na osvetlitev kritičnih dejavnikov znotraj omenjenih konceptov. S tega vidika
pričakujemo, da bo raziskava v prvi vrsti pomembno prispevala k izgradnji teoretskega
okvirja na področju ter nadaljnjem razvoju zdravstvene informatike kot znanstvene
discipline (tudi poslovne in upravne informatike) in enemu najbolj hitro razvijajočih se
področij informatike, ki je v zadnjih letih vzbudilo velik interes strokovne javnosti v
Sloveniji. Rezultati raziskovanja lahko predstavljajo koristno izhodišče in podporo tudi
skupinam programskih razvijalcev, informacijskim službam v zdravstvenih zavodih, kot
tudi vsem zainteresiranim stranem pri analizi, načrtovanju in implementaciji prihodnjih IKT
projektov v slovenskem zdravstvenem sistemu. Raziskava bi poleg naštetega lahko
pripomogla k prenosu dobrih praks in izkušenj iz držav z najbolj razvitimi ZIS, kot tudi
povečala možnosti za učinkovito evalvacijo IKT projektov, zgodnje predvidevanje
potencialnih težav in sprejemanje pravočasnih ukrepov za njihovo odpravo. Raziskovalni
izsledki lahko predstavljajo dobro podlago za morebitno raziskovanje globljih nivojev PIA
slovenskega zdravstvena sistema in njenih dolgoročnih implikacij na vse deležnike znotraj
zdravstvenega sistema. Temeljita analiza trenutnih razmer na področju zdravstvene
informatike lahko ponudi dobro priložnost za razmislek o oblikovanju novih strateških
izhodišč in opredelitvi prednostnih nalog v nadaljnjem razvoju ZIS.

Zdravstveno področje
Raziskava je poleg splošne analize ZIS ter trenutnega razvoja dogodkov na področju
eZdravja opredelila temeljne strukturne značilnosti slovenskega zdravstvenega sistema in
temeljito preučila zdravstvene kazalnike. Raziskava ni zahajala na polje strokovne vsebine
zdravstvenih kazalnikov, ampak je preučevala nabor kazalnikov v odnosu do modelov
kazalnikov pomembnih mednarodnih organizacij, načine njihovega zbiranja, stopnjo
njihove uporabe, njihovo analizo in morebitne ukrepe, ki so bili sprejeti na osnovi
vrednosti izmerjenih kazalnikov. Celovit pregled na področju zbiranja, uporabe in analize
kazalnikov kakovosti in kazalnikov poslovne učinkovitosti lahko ponudi upravljavcem
zdravstvenih zavodov in predstavnikom zdravstvene politike dobra izhodišča za nadaljnje
korake v povezavi z vrednotenjem kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega
sistema.
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Upravno-organizacijsko področje
V okviru raziskave je bila izvedena obsežna analiza vplivov ZIS in PIA na organizacijske
spremembe in oblike, prenovo poslovnih procesov in prestrukturiranje tako posameznih
zdravstvenih zavodov kot tudi zdravstvenega sistema v celoti. Raziskovalni izsledki
odkrivajo raznovrstne in poglobljene učinke sodobnih IKT na različne upravnoorganizacijske vidike delovanja zdravstvenega sistema. Slednje ugotovitve so v zadnjih
letih privedle do preoblikovanja organizacijskih modelov ter spremenjenih paradigem
razvoja in upravljanja zdravstvenih sistemov. Rezultati analize lahko prispevajo k
sprejemu ustreznih ukrepov za učinkovitejšo uskladitev procesa informatizacije z različnimi
upravno-organizacijskimi dejavniki znotraj zdravstvenega sistema ter spodbudijo večji
izkoristek potencialov IKT za oblikovanje bolj dinamične organizacijske strukture in bolj
intenzivno uporabo ZIS za različne upravljavske namene. Izvedena raziskava tako izkazuje
pomemben prispevek tudi na področju upravno-organizacijskih ved.

Ekonomsko področje
Raziskava preučuje značilnosti ter vlogo ZIS in PIA v zdravstvenem okolju. Slednja
koncepta se že v osnovi osredotočata na dva vidika delovanja zdravstvenih sistemov, in
sicer na klinični in ekonomski vidik. Nasploh so temeljni cilji uporabe ZIS in PIA neločljivo
povezani s poslovno-ekonomskimi razlogi, saj je ekonomska učinkovitost ena izmed
temeljnih predpostavk za razvoj zdravstvenega sistema in zagotavljanje kakovostnih
zdravstvenih storitev. Tukaj je še posebej pomemben koncept PIA, ki je bil prvotno
utemeljen v podjetniški sferi in je bil izrazito ekonomsko obarvan, z njegovim prenosom
na nekatera področja javnega sektorja pa je v kasnejših obdobjih začel pridobivati tudi
družbenoekonomske konotacije. Raziskava se v pomembnem delu osredotoča tudi na
identifikacijo ter analizo kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov za spremljanje delovanja
zdravstvenih zavodov. V raziskavi so izpostavljeni kazalniki poslovne učinkovitosti ter
njihova analiza in temeljne značilnosti. V povezavi z zdravstvenimi kazalniki raziskava
ugotavlja tudi določene pomanjkljivosti in podaja predloge za njihovo odpravo. Doktorska
disertacija se torej na mnogih področjih dotika ekonomskih prvin ter podaja izčrpno
analizo razmerij med IKT in ekonomskimi vidiki, predvsem v luči nadaljnjega razvoja
zdravstvenega sistema v skladu z javnozdravstvenimi potrebami in javnofinančnimi
omejitvami. S tega vidika je prispevek doktorske disertacije viden tudi na področju
ekonomskih ved oziroma ekonomike zdravstvenih zavodov in zdravstvenega sistema.
Izvedena raziskava v skladu s predvidevanji izkazuje pomemben prispevek na različnih
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih področjih.

9.3 OMEJITVE RAZISKAVE IN NADALJNJE RAZISKOVALNO DELO
Kljub doseženim raziskovalnim ciljem in vidnemu prispevku doktorske disertacije k
znanosti in stroki pa izvedena raziskava vsebuje tudi določene omejitve. Ena izmed
najpomembnejših omejitev raziskave izhaja iz znatnega pomanjkanja teoretske podstati
na področju preučevanja ZIS in PIA, še posebej pa njunih dolgoročnih implikacij na
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deležnike in druge dejavnike znotraj zdravstvenega sistema. Slednje ugotovitve veljajo
tako za mednarodno okolje kot tudi za Slovenijo. Koncepta ZIS in PIA sta relativno mlada,
zato so širše longitudinalne študije s tega področja zelo redke. Tudi raziskovalni
inštrumentarij, vključujoč specifične tehnike in metode na področju preučevanja,
vrednotenja ter razvoja ZIS in PIA je relativno neuveljavljen in nedorečen. Njegovi obrisi
se počasi izrisujejo v zadnjih letih, treba pa je poudariti, da pobude v veliki večini prihajajo
iz zasebne sfere, kar znatno otežuje njihov prenos in uporabo v javnem sektorju.
Dodatno težavo pri izvedbi raziskave je predstavljalo tudi na eni strani obsežno in
kompleksno, na drugi strani pa izjemno dinamično in nestabilno okolje zdravstvenega
sistema. Raziskave v tovrstnem okolju predstavljajo velik izziv, saj se spremembe odvijajo
izredno hitro, težko je priti do relevantnih podatkov in informacij, saj je celoten
zdravstveni sistem zaznamovan z različnimi, včasih tudi diametralno nasprotnimi pogledi
na določeno problematiko, specifično področje raziskovanja pa je v veliki meri že vnaprej
omejilo krog strokovnjakov, ki dobro poznajo problematiko in bi lahko sodelovali v
raziskavi. Omeniti velja tudi časovni okvir raziskave: le-ta se je namreč izvajala v času
velikih sprememb na področju, oziroma razvoja in implementacije nekaterih pomembnih
projektov in podprojektov povezanih z eZdravjem. Naključno sovpadanje raziskave z
izredno dinamičnim razvojem dogodkov na področju informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema je na eni strani sicer pripomoglo k večji pripravljenosti
strokovnjakov za sodelovanje, na drugi strani pa raziskava zaradi časovnega ujemanja z
burnim obdobjem na področju eZdravja mogoče ne navaja vseh pomembnih dejstev in
dogodkov dovolj zanesljivo in ažurno. Ob koncu je treba omeniti še eno omejitev, ki izhaja
iz narave preučevane problematike. Uporabnosti končnih smernic in priporočil za razvoj
PIA v slovenskem zdravstvenem sistemu zaradi objektivnih okoliščin namreč ni bilo
mogoče preizkusiti v realnem okolju.
Obravnavano področje zaradi naraščajočih javnozdravstvenih izzivov in vse ostrejših
javnofinančnih rezov na področju zdravstva postaja v zadnjih letih tarča vse večjega
interesa tako strokovne kot tudi raziskovalne skupnosti. Glede na trenutni razvoj
dogodkov v Sloveniji bo interes za preučevanje zdravstvene informatike v prihodnjih letih
še samo naraščal. S tega vidika ponujajo zgoraj omenjene omejitve in še nekatere druge
pomanjkljivosti na obravnavanem področju veliko priložnosti za preučevanje in nadaljnje
raziskovalno delo. Ene najpomembnejših težav, na katere bi se moralo osredotočiti
bodoče raziskovalno delo, so osmislitev in izgradnja čvrstega teoretičnega okvirja na
področju preučevanja ZIS in PIA ter argumentirana opredelitev ustreznega
znanstvenoraziskovalnega inštrumentarija za preučevanje in vrednotenje omenjenih
konceptov. Glede na to, da pri konceptih ZIS in PIA poudarjamo povezave med ljudmi in
IKT, bi bilo v prihodnosti verjetno na eni strani potrebno več pozornosti nameniti
socialnim vidikom preučevanja tovrstnih sistemov in vlogi posameznika v njihovem
kontekstu, na drugi strani pa bolje raziskati in analizirati dolgoročne implikacije ZIS in PIA
na klinične in finančne vidika poslovanja zdravstvenega sistema.
Ne glede na vidik preučevanja ponuja obravnavana problematika obilo priložnosti za
prihodnje raziskovalno delo, ki pa mora biti utemeljeno na čvrstih teoretičnih osnovah in
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ustreznih metodoloških izhodiščih, v nasprotnem primeru namreč ne bo mogoče
pričakovati ne razvojnega preboja na področju, ne otipljivih javnozdravstvenih in
javnofinančnih koristi.
Predložena raziskava kljub navedenim omejitvam predstavlja enega izmed pionirskih
poskusov oblikovanja smernic in priporočil za razvoj PIA v slovenskem zdravstvenem
sistemu ter ponuja koristna izhodišča tako za nadaljnje raziskovalno delo na področju kot
tudi za praktično uporabo izsledkov pri načrtovanju konkretnih arhitekturnih rešitev.
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Priloga 1
Javni zdravstveni zavodi na primarni ravni
Javni zdravstveni zavodi na primarni ravni
1

Zdravstveni dom Ajdovščina

2

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

3

Zdravstveni dom Tolmin

4

Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

5

Osnovno zdravstvo Gorenjske

6

Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

7

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

8

Zdravstveni dom Izola

9

Zdravstveni dom Koper – Casa Della Sanita Capodistria

10

Zdravstveni dom Piran – Poliambulatorio Pirano

11

Zdravstveni dom Sežana

12

Zdravstveni dom Domžale

13

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica

14

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

15

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

16

Zdravstveni dom Grosuplje

17

Zdravstveni dom Hrastnik

18

Zdravstveni dom Idrija

19

Zdravstveni dom Ivančna Gorica

20

Zdravstveni dom Litija

21

Zdravstveni dom Ljubljana

22

Zdravstveni dom Logatec

23

Zdravstveni dom Medvode

24

Zdravstveni dom Trbovlje

25

Zdravstveni dom Vrhnika

26

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

27

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

28

Zdravstveni dom Kočevje

29

Zdravstveni dom Dravograd

30

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

31

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

32

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

33

Zdravstveni dom Velenje

34

Zdravstveno reševalni center Koroške

35

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje

36

Zdravstveni dom Celje

37

Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec

38

Zdravstveni dom Laško

39

Zdravstveni dom Radeče

40

Zdravstveni dom Slovenske Konjice

41

Zdravstveni dom Šentjur

42

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
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43

Zdravstveni dom Brežice

44

Zdravstveni dom Krško

45

Zdravstveni dom Sevnica

46

Zdravstveni dom Črnomelj

47

Zdravstveni dom Metlika

48

Zdravstveni dom Novo mesto

49

Zdravstveni dom Trebnje

50

Zdravstveni dom Gornja Radgona – zdravstvena postaja Videm

51

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

52

Zdravstveni dom Lenart

53

Zdravstveni dom Ormož

54

Zdravstveni dom Ptuj

55

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

56

Zdravstveni dom Gornja Radgona

57

Zdravstveni dom Lendava – Egeszseghaz Lendva

58

Zdravstveni dom Ljutomer

59

Zdravstveni dom Murska Sobota

Vir: ZZZS (2013)
Javni zdravstveni zavodi na sekundarni in terciarni ravni
Javni zdravstveni zavodi na sekundarni in terciarni ravni
1

Bolnišnica Sežana

2

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

3

Univerzitetni klinični center Maribor, Poslovna enota transfuziologija Murska Sobota

4

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

5

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

6

Psihiatrična bolnišnica Begunje

7

Splošna bolnišnica Jesenice

8

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

9

Bolnišnica Sežana

10

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

11

Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Ospedale Ortopedico Valdoltra

12

Splošna bolnišnica Izola – Ospedale Generale Isola

13

Bolnišnica Golnik – lokacija 04 Pneumološko alergološka ambulanta

14

Center za zdravljenje bolezni otrok

15

Onkološki inštitut Ljubljana

16

Psihiatrična bolnišnica Idrija

17

Psihiatrična klinika Ljubljana

18

Splošna bolnišnica Trbovlje

19

Univerzitetni klinični center Ljubljana

20

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (Murska Sobota)

21

Bolnišnica Topolšica

22

Splošna bolnišnica Murska Sobota

23

Univerzitetni klinični center Maribor

24

Psihiatrična bolnišnica Vojnik – lokacija Ravne

25

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
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26

Psihiatrična bolnišnica Ormož

27

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

28

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

29

Splošna bolnišnica Novo mesto

30

Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo

31

Splošna bolnišnica Celje

32

Splošna bolnišnica Brežice

Vir: ZZZS (2013)
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Priloga 2
Skrčeni seznam zdravstvenih kazalnikov SZO (HFA-DB)
Seznam izbranih kazalnikov
Demografski in socialno-ekonomski kazalniki
1

Število prebivalcev, vsi

2

% prebivalcev, starih od 0–14 let, vsi

3

% prebivalcev, starih 65 in več let, vsi

4

Živorojeni na 1000 prebivalcev, vsi

5

Stopnja umrljivosti na 1000, vsi

6

Celotna rodnost

7

Stopnja brezposelnosti (% brezposelnih oseb v aktivnem preb.)

Kazalniki umrljivosti
8

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, v letih

9

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, v letih, moški

10

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, v letih, ženske

11

Umrljivost dojenčkov, na 1000 živorojenih otrok

12

Mrtvorojenost, na 1000 rojstev

13

Perinatalna umrljivost, na 1000 rojstev

14

Maternalna umrljivost, vsi vzroki, na 100000 živorojenih otrok

15

SU, bolezni srca in ožilja, do 64 let/100000

16

SU, bolezni srca in ožilja, vsi/100000

17

SU, rak, do 64 let/100000

18

SU, rak, vsi/100000

19

SU, poškodbe in zastrupitve, do 64 let/100000

20

SU, poškodbe in zastrupitve, vsi/100000

21

SU, samomori, do 64 let/100000

22

SU, samomori, vsi/100000

23

SU, vsi vzroki, vsi/100000

24

SU, vsi vzroki, moški/100000

25

SU, vsi vzroki, ženske/100000

Obolevnost/odpusti iz bolnišnic
26

Incidenca AIDSa, na 100000 prebivalcev

27

Odpusti iz boln.: rak, na 100000

28

Incidenca raka, vsi, na 100000

29

Incidenca pljučnega raka, na 100000

30

Letna incidenca raka dojke, na 100000 žensk

31

Odpusti iz boln.: duševne in vedenjske motnje, na 100000

32

Odpusti iz boln.: bolezni srca in ožilja, na 100000

33

Odpusti iz boln.: ishemična bolezen srca, na 100000

34

Odpusti iz boln.: cerebrovaskularne bolezni, na 100000

35

Odpusti iz boln.: bolezni dihal, na 100000

36

Odpusti iz boln.: poškodbe in zastrupitve, na 100000

37

Novi primeri invalidnosti/nezmožnosti za delo, na 100000
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Kazalniki življenjskih navad
38

% rednih kadilcev, stari 15 in več let

39

Letna poraba čistega alkohola, litri na osebo

40

Letno št. prvih obiskov v centru za zdravljenje odv. od drog

41

Število prometnih nezgod s poškodbo na 100000

42

Število poškodovanih v prometnih nezgodah na 100000

43

Št. umrlih ali poškodovanih v prometnih nezgodah

Okolje
44

Poškodovani v nezgodah pri delu na 100000

45

Število umrlih zaradi nezgod pri delu na 100000

Zmogljivosti zdravstvenega varstva
46

Št. bolnišnic na 100000

47

Št. bolniških postelj, na 100000 prebivalcev

48

Št. bolniških postelj

49

Št. zdravnikov na 100000

50

Št. zobozdravnikov na 100000

51

Št. farmacevtov na 100000

52

Št. medicinskih sester na 100000

Koriščenje zdravstvenega varstva/stroški
53

Povprečna ležalna doba v vseh bolnišnicah, v dnevih

54

Delež izdatkov za zdravstvo v bruto domačem proizvodu, v %

Zdravje mater in otrok
55

Št. splavov na 1000 živoroj. otrok

56

Št. splavov, vse starosti žensk

57

Št. splavov (starost pod 20 let) na 1000 živoroj. otrok

58

Št. splavov (starost 35 in več let) na 1000 živoroj. otrok

59

% živoroj. otrok materam, starim pod 20 let

60

% živoroj. otrok materam, starim 35 let in več

61

Carski rezi na 1000 živoroj. otrok

62

% živorojenih, težkih 2500 g in več

Vir: prirejeno po podatkovni zbirki HFA-DB (2013) in IVZ (2013)
Skrčeni seznam ECHIM kazalnikov
Seznam izbranih kazalnikov

Viri podatkov

Demografski in socialno-ekonomski dejavniki
1

Prebivalstvo po spolu/starosti

Eurostat

2

Stopnja rodnosti

Eurostat

3

Starostna porazdelitev mater

Eurostat

4

Celotna stopnja rodnosti

Eurostat

5

Projekcije prebivalstva

Eurostat

6

Prebivalstvo po izobrazbi

Eurostat

7

Prebivalstvo po poklicu

Eurostat
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8

Skupna brezposelnost

Eurostat

9

Prebivalstvo pod pragom revščine in dohodkovna neenakost

Eurostat (EU-SILC)

Zdravstveno stanje
10

Pričakovana življenjska doba

Eurostat

11

Umrljivost dojenčkov

Eurostat

12

Perinatalna umrljivost

SZO-HFA

13

Umrljivost zaradi specifičnih bolezni; Eurostat 65 vzrokov

Eurostat/CISID

14

Smrtni primeri povezani z mamili

EMCDDA

15

Smrtni primeri povezani s kajenjem

Ni podatkov

16

Smrtni primeri povezani z alkoholom

Ni podatkov

17

Presežna smrtnost zaradi ekstremnih temperatur

Ni podatkov

18

Izbrane prenosljive bolezni

ECDC

19

HIV/AIDS

EURO-HIV/CISID

20

Pojavnost raka

Globocan

21

(A) Sladkorna bolezen, samoporočanje o razširjenosti

Eurostat (EHIS)

22
23

(B) Sladkorna bolezen, registrirana razširjenost

Ni podatkov

Demenca/Alzheimerjeva bolezen

Ni podatkov

(A) Depresija, samoporočanje o razširjenosti

Eurostat (EHIS)

(B) Depresija, registrirana razširjenost

Ni podatkov

24

Akutni miokardni infarkt (AMI)

Ni podatkov

25

Kap

Ni podatkov

26
27

(A) Astma, samoporočanje o razširjenosti

Eurostat (EHIS)

(B) Astma, registrirana razširjenost

Ni podatkov

(A) KOPB, samoporočanje o razširjenosti

Eurostat (EHIS)

(B) KOPB, registrirana razširjenost

Ni podatkov

28

(Nizka) porodna teža

SZO-HFA

29

(A) Poškodbe: domače okolje/prosti čas, nasilje, samoporočanje o
pojavnosti

Eurostat (EHIS)

(B) Poškodbe: domače okolje/prosti čas, nasilje, registrirana pojavnost

IDB

(A) Poškodbe: cestni promet, samoporočanje o pojavnosti

Eurostat (EHIS)

(B) Poškodbe: cestni promet, registrirana pojavnost

UN ECE

31

Poškodbe: delovno mesto

Eurostat (ESAW)

32

Poskus samomora

Ni podatkov

33

Samodojemanje zdravja

Eurostat (EU-SILC)

34

Samoporočanje o kronični obolevnosti

Eurostat (EU-SILC)

35

Dolgoročne omejitve življenjskih aktivnosti

Eurostat (EU-SILC)

36

Fizikalne in senzorične funkcionalne omejitve

Eurostat (EHIS)

37

Splošne mišično-skeletne bolečine

Ni podatkov

38

Psihološka stiska

Ni podatkov

39

Psihično dobro počutje

Ni podatkov

40

Pričakovano zdravje: leta zdravega življenja (HLY)

Eurostat

41

Pričakovano zdravje, drugi kriteriji

EHEMU/EHLEIS projekt

30

Determinante zdravja
42

Indeks telesne teže (ITT)

Eurostat (EHIS)

43

Krvni tlak

Eurostat (EHIS)

44

Redni kadilci

Eurostat (EHIS)

45

Kajenje nosečnic

Ni podatkov

46

Skupno uživanje alkohola

SZO
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47

Nevarno uživanje alkohola

Eurostat (EHIS)

48

Uživanje prepovedanih drog

EMCDDA

49

Uživanje sadja

Eurostat (EHIS)

50

Uživanje zelenjave

Eurostat (EHIS)

51

Dojenje

SZO-HFA

52

Fizična aktivnost

Eurostat (EHIS)

53

Zdravstvena tveganja povezana z delom

EUROFOUND

54

Socialna podpora

Eurostat (EHIS)

55

Izpostavljenost trdnim delcem (PM10)

Eurostat

Zdravstveni ukrepi: zdravstvene storitve
56

Precepljenost otrok

SZO-HFA

57

Stopnja cepljenju proti gripi pri starejših

Eurostat (EHIS)

58

Presejalni pregledi za odkrivanje raka na prsih

Eurostat (EHIS)

59

Presejalni pregledi za odkrivanje raka materničnega vratu

Eurostat (EHIS)

60

Presejalni pregledi za odkrivanje raka na debelem črevesu

Eurostat (EHIS)

61

Časovna razporeditev prvih predporodnih obiskov zdravnika pri nosečnicah

Ni podatkov

62

Bolniške postelje

Eurostat

63

Delujoči zdravniki

Eurostat

64

Delujoče medicinske sestre

Eurostat

65

Mobilnost zdravstvenih delavcev

Ni podatkov

66

Medicinske tehnološke aparature: enote za MRI in CT

Eurostat

67

Odpust bolnikov po bolnišničnem zdravljenju, omejene diagnoze

Eurostat

68

Število primerov dnevne oskrbe v bolnišnicah, omejene diagnoze

Eurostat

69

Število primerov dnevne oskrbe kot delež celotne populacije bolnikov
(bolnišnično zdravljenje & dnevna oskrba), izbrane diagnoze

Eurostat

70

Povprečna doba bivanja v bolnišnici, omejene diagnoze

Eurostat

71

Izkoriščenost splošnih zdravnikov

Eurostat (EHIS)

72

Izbrani ambulantni obiski bolnikov

Eurostat (EHIS)

73

Operativni posegi: operacije na srcu (PTCA), kolk, siva mrena

Eurostat

74

Uporaba zdravil, izbrane skupine

75

Mobilnost bolnikov

76

Zavarovanje

Eurostat (EHIS)
Eurostat (podatki se
redno zbirajo ampak še
niso objavljeni)
OECD

77

Izdatki za zdravstvo

Eurostat

78

Stopnja preživetja bolnikov z rakom

EUROCARE

79

Smrtni primeri po 30-dnevni bolnišnični oskrbi zaradi AMI in kapi

OECD

80

Enakost dostopa do zdravstvenih storitev

Eurostat (EU-SILC)

81

Čakalne dobe za izbrane kirurške posege

Ni podatkov

82

Okužbe kirurških ran

Ni podatkov

83

Zamude pri zdravljenju raka

Ni podatkov

84

Nadzor nad sladkorno boleznijo

Ni podatkov

Zdravstveni ukrepi: promocija zdravja

85

Politike na področju izpostavljenosti tobačnemu dimu v okolju

86

Politike na področju zdrave prehrane

SZO-EVRO nadzor nad
tobakom (izračun
kazalnika se še ne
izvaja centralno)
Ni podatkov

87

Politike in prakse na področju zdravega načina življenja

Ni podatkov
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88

Integrirani zdravstveni/preventivni programi v različnih okoljih, vključno z
delovnim mestom, šolami, bolnišnicami

Ni podatkov

Vir: prirejeno po ECHIM (2012)
Skrčeni seznam zdravstvenih kazalnikov OECD
Seznam izbranih kazalnikov
Izdatki za zdravstvo
1

Celotni izdatki za zdravstvo, v % BDP

2

Celotni izdatki za zdravstvo na prebivalca, USD PPP

3

Celotni izdatki za zdravstvo, povprečna letna stopnja rasti

4

Javni izdatki za zdravstvo, povprečna letna stopnja rasti

5

Javni izdatki za zdravstvo, % celotnih izdatkov za zdravstvo

6

Javni izdatki za zdravstvo na prebivalca, USD PPP

7

Izdatki iz žepa za zdravje, % celotnih izdatkov za zdravstvo

8

Izdatki iz žepa za zdravje, USD PPP

9

Izdatki za farmacevtske izdelke, % celotnih izdatkov za zdravstvo

10

Izdatki za farmacevtske izdelke na prebivalca, USD PPP

Viri v sistemu zdravstvenega varstva
11

Zdravniki, na 1000 prebivalcev

12

Medicinske sestre, na 1000 prebivalcev

13

Medicinski diplomanti, na 100000 prebivalcev

14

Diplomanti zdravstvene nege, na 100000 prebivalcev

15
16

Bolniške postelje, na 1000 prebivalcev
Bolniške postelje za akutno zdravstveno nego, na 1000 prebivalcev

17

Postelje za psihiatrično zdravljenje, na 1000 prebivalcev

18

MRI aparature, na 1000000 prebivalcev

19

CT aparature, na 1000000 prebivalcev

Aktivnosti zdravstvene oskrbe
20

Število posvetovanj z zdravnikom, na prebivalca

21

MRI pregledi, na 1000 prebivalcev

22

CT pregledi, na 1000 prebivalcev

23

Stopnje odpustov iz bolnišnic, vsi vzroki, na 100000 prebivalcev

24

Povprečna ležalna doba, vsi vzroki, dni

25

Povprečna ležalna doba zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI), dni

26

Povprečna ležalna doba pri normalnem porodu, dni

27

Število carskih rezov, na 1000 živorojenih

28

Poraba zdravil, antibiotiki, opredeljen dnevni odmerek

Zdravstveno stanje (Umrljivost)
29

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu, ženske, moški in celotna populacija

30

Pričakovana življenjska doba pri 65-ih letih, ženske in moški

31

Umrljivost dojenčkov, število smrtnih primerov na 1000 živorojenih

32

Potencialna leta izgubljenega življenja (PYLL), vsi vzroki, ženske in moški

33

Vzroki za umrljivost, samomori, število umrlih na 100000 prebivalcev
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Dejavniki tveganja
34

Uživanje tobaka, % žensk , moških in odraslega prebivalstva, dnevni kadilci

35

Uživanje alkohola, število litrov na populacijo v starosti 15+

36

Prekomerna telesna teža / debelost, % žensk, moških in odraslih oseb z ITT > 30
kg/m2, na podlagi samoporočanja

37

Prekomerna telesna teža / debelost, % žensk, moških in odraslih oseb z ITT > 30
kg/m2, na podlagi izmerjene višine in teže

Vir: prirejeno po OECD (2013)

280

Priloga 3
Vprašalnik
Spoštovani,
moje ime je Dalibor Stanimirović, zaposlen sem kot višji predavatelj in raziskovalec na
Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani. V okviru doktorske disertacije pod mentorstvom
prof. dr. Mirka Vintarja (UL, Fakulteta za upravo) izvajam raziskavo o zdravstvenih
informacijskih sistemih in modelih poslovno-informacijske arhitekture v slovenskem
zdravstvu.
V sklopu empirične raziskave želimo s pomočjo intervjujev ugotoviti, kakšno je stanje na
področju zdravstvene informatike v Sloveniji, kaj so razlogi in kakšni so obeti na področju
nadaljnje informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema.
Intervju je zasnovan kot kombinacija strukturiranih in polstrukturiranih vprašanj.
Vprašanja, ki vam bodo zastavljena tekom intervjuja, vam posredujemo predhodno z
namenom, da jih preletite in ugotovite, katere informacije bi nam lahko posredovali. Vsi
odgovori bodo strogo zaupni in bodo uporabljeni le za namene raziskave. Odgovorov ne
bomo nikjer objavljali v celoti, ampak le povzetke in glavne poudarke.
Intervju bo potekal približno eno uro. Prosim vas, če mi sporočite, kdaj bi bil za vas
najprimernejši
termin
za
izvedbo
intervjuja,
in
sicer
na
e-naslov:
dalibor.stanimirovic@fu.uni-lj.si ali tel.: 040/547-268.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš čas in vašo pripravljenost za sodelovanje v naši
raziskavi.

Z lepimi pozdravi,
mag. Dalibor Stanimirović

281

Opredelitev glavnih pojmov
Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema
 Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010 – eZdravje 2010
 Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 – ReNPZV 08-13
Ukrepi
 Opredelitev ustreznih podatkov in informacij
 Definiranje postopkov za zbiranje in vnos ustreznih podatkov in informacij
Ustrezni podatki in informacije
 Podatki in informacije, s katerimi oblikujemo kazalnike (podatki iz zdravstvenih kartotek
bolnikov, ki prikazujejo klinično pot in rezultate zdravljenja, podatki o promociji, preventivi in
primarnem zdravju, podatki o učinkovitosti zdravstvene oskrbe ter varnosti bolnikov in osebja,
podatki o poslovanju, izrabi virov in drugih dejavnostih, podatki o umrljivosti, obolevnosti in
poškodbah prebivalstva, povezanem življenjskem slogu in drugih dejavnikih itd.).
Kvantitativni in kvalitativni kazalniki
 Kazalniki kakovosti zdravstvene oskrbe
 Kazalniki poslovne učinkovitosti
 Zdravstveni kazalniki (stanje javnega zdravja)
Modeli kazalnikov
 Formalni okvirji, ki vsebujejo ustrezne kvantitativne in kvalitativne kazalnike in omogočajo
celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
Celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema
 Finančni vidiki: poraba materialnih in nematerialnih virov za bolnišnične in izvenbolnišnične
storitve in proizvode (prihodki in odhodki glede na stroškovne nosilce in stroškovna mesta itd.).
 Zdravstveni vidiki: ustvarjena dodana vrednost zdravstvenega sistema (razlika med začetnim in
dejanskim zdravstvenim statusom prebivalcev po izstopu iz zdravstvenega sistema itd.).

VPRAŠALNIK
1. Podatki o intervjuvancu
Ime in priimek
Organizacija
Datum intervjuja
Kraj intervjuja
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2. Strateški ukrepi in cilji na področju informatizacije zdravstva
Opisna vprašanja
1. Kakšno je trenutno stanje na področju zdravstvene informatike v Sloveniji, kaj so razlogi in
kakšni so obeti na področju nadaljnje informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema?
2. Ali obstoječi strateški dokumenti v zadostni meri opredeljujejo ukrepe, ki bi zagotovili
sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij, potrebnih za celovito
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema?
3. Ali ste v vaši organizaciji sprejeli kakšne ukrepe, ki zagotavljajo sistematično in avtomatizirano
zbiranje ustreznih podatkov in informacij, potrebnih za celovito spremljanje poslovanja?

Izbirna vprašanja
Vprašanje

Sploh se
ne strinjam

4. Strateški dokumenti dobro povzemajo realne potrebe
slovenskega zdravstvenega sistema na področju uvajanja IKT
rešitev.

5. Zdravstvena politika je namenila IKT pomembno vlogo pri
nadaljnjem razvoju zdravstva in podpira razvoj celovitega
zdravstvenega informacijskega sistema v Sloveniji.

6. Zdravstvena politika je zagotovila potrebne materialne in
nematerialne vire za izvedbo informatizacije zdravstvenega
sistema.

7. Zdravstvena politika je opredelila cilje, ki jih želi doseči z
izgradnjo zdravstvenega informacijskega sistema.

8. Zdravstvena politika želi zagotoviti sistematično in
avtomatizirano zbiranje podatkov, ki so potrebni za spremljanje
delovanja zdravstvenega sistema.
9. Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema
opredeljuje ukrepe, ki bi zagotovili sistematično in
avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij
potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega
sistema.
10. Zdravstvena politika je predpisala postopke za zbiranje in
vnos ustreznih podatkov in informacij potrebnih za celovito
spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
11. Zdravstvena politika je projekt informatizacije uskladila z
drugimi ukrepi znotraj načrtovane zdravstvene reforme, kot so
prestrukturiranje, reorganizacija, preoblikovanje poslovnih
procesov itd.
12. Zdravstvena politika je analizirala in upoštevala učinke
informatizacije na druge sistemske dejavnike (organizacijski,
pravni, ekonomski, kulturni dejavniki ipd.).

13. Zdravstvena politika je analizirala in upoštevala vpliv
ekosistemskih dejavnikov na implementacijo informatizacije.

14. Informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema poteka
v skladu s pričakovanji vaše organizacije.
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Zelo se
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3. Zdravstveni informacijski sistemi in kazalniki za spremljanje zdravstvenega
sistema
Opisna vprašanja
1. Ali strateške smernice za informatizacijo opredeljujejo ustrezne kvantitativne in kvalitativne
kazalnike za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema?
2. Ali je uporaba obstoječih zdravstvenih informacijskih sistemov za spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema ustrezna?
3. Ali ste seznanjeni s konceptom poslovno-informacijske arhitekture (PIA1)?
4. Kako bi uvedba PIA vplivala na oblikovanje zdravstvene politike in upravljanje zdravstvenega
sistema?

Izbirna vprašanja
Vprašanje

Sploh se
ne strinjam

5. Pristojna inštitucija (MZ) ima pregled in nadzor nad
zdravstvenimi informacijskimi sistemi, ki se trenutno
uporabljajo v zdravstvu.

6. Zdravstveni informacijski sistemi so bili izbrani na podlagi
jasno opredeljenih kriterijev in zahtev, ki so jih izoblikovali
zdravstvena politika in upravljavci zdravstvenega sistema.

7. Zdravstveni informacijski sistemi podpirajo izvedbo poslovnih
procesov v zdravstvenem sistemu (zdravstvena oskrba
bolnikov, administrativni procesi, upravljavski procesi).

8. Zdravstveni informacijski sistemi zagotavljajo podatke in
informacije, ki omogočajo oblikovanje kvantitativnih in
kvalitativnih kazalnikov.

9. Zdravstvena politika je opredelila ustrezne kvantitativne in
kvalitativne kazalnike, ki omogočajo celovito spremljanje
delovanja zdravstvenega sistema.
10. Smernice nadaljnjega razvoja zdravstvenih informacijskih
sistemov opredeljujejo ustrezne kvantitativne in kvalitativnih
kazalnike za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega
sistema.
11. Na podlagi analize slednjih kazalnikov je mogoče
identificirati najbolj problematična področja znotraj
zdravstvenega sistema in oblikovati ukrepe za odpravo
zaznanih pomanjkljivosti.

12. Spremljanje delovanja zdravstvenega sistema poteka
sistematično in na temelju jasno opredeljenih meril.

13. Obstoječi modeli kazalnikov omogočajo celovito spremljanje
delovanja zdravstvenega sistema.

1

Poslovno-informacijska arhitektura – PIA (ang.: Enterprise Architecture – EA).
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Priloga 4
Odgovori intervjuvancev po vprašanjih in kodni sistem
Network View: SUK_CPI_1 Trenutno stanje
Created by: Super 2014-04-04T16:26:44
_____________________________________________________________________
Nodes count: 32
Codes (32):
Ambulantne obravnave se ne zbirajo v individualni obliki, ampak samo agregirani. {0-1}
Aplikacije so uporabniku večinoma neprijazne, komplicirane in delujejo počasi. {0-1}
Delo medicinskih sester je v veliki meri zanemarjeno. {0-1}
Dosedanji razvoj zdravstvene informatike je bil neusklajen in stihijski. {0-1}
Dualni sistem poročanja. (IVZ in ZZZS) {0-1}
Kljub vsem težavam je v zadnjem letu in pol opaziti izboljšanje in napredek na področju. {0-1}
MZ le stežka obvladuje in usklajuje interese različnih deležnikov in pomembnih igralcev v zdravstvenem
sistemu (več kot 30 ponudnikov IKT rešitev). {0-1}
Nekatera področja so bolje razvita od drugih (npr. bolnišnice so relativno dobro informacijsko podprte). {0-1}
Nekatera področja so pomanjkljivo informatizirana (npr. stomatologija, kontrolni pregledi na primarni ravni
itd.). {0-1}
Neskladnost in nepovezljivost različnih ZIS. {0-1}
Obstoječi ZIS ponujajo zgolj B2B storitve. {0-1}
Pomanjkanje enotnih standardov, pravil in smernic ter različni in neusklajeni šifranti. {0-1}
Poslovni procesi so pomanjkljivo/neustrezno opredeljeni (obstajajo klinične poti, kar je premalo). {0-1}
Prenizek obseg vlaganj v informatizacijo (v Sloveniji 1 %, razvitejše države cca. 2,5 % letnega proračuna). {01}
Prioritetna naloga je razvoj. EZZ {0-1}
Projekti, ki so bili v zadnjem času končani ali so še v končni fazi produkcije, so zelo pomembni z več vidikov.
{0-1}
Različna razvitost posameznih ZIS in parcialne informacijske rešitve (vplivi ter preference naročnikov in IKT
ponudnikov). {0-1}
Strukturirani podatki (o posamezniku) se zbirajo samo pri bolnišničnih obravnavah. {0-1}
Težaven prenos zdravstvenih podatkov (papirnati dokumenti, kasnejši vnos v IS). {0-1}
Trenutni ZIS ne omogočajo sledenja bolnikov (po ravneh in med zdravstvenimi zavodi). {0-1}
Trenutno stanje generira visoke stroške. {0-1}
Trenutno stanje je na mnogih področjih pomanjkljivo in nezadovoljivo. {0-1}
V teku je izgradnja velikih infrastrukturnih projektov in nacionalnih informacijskih rešitev, ki bi naj bile
uresničene v letih od 2014−2016 (IH, zNet, eRecept, eNaročanje, eTriaža, prevzem standardov open EHR
itd.). {0-1}
V zadnjem času se izgradnja in implementacija IKT rešitev osredotoča na podporo poslovnim procesom. {0-1}
Večina obstoječih ZIS je zasnovana za spremljanje obračunskih in administrativnih podatkov in ne za
spremljanje kliničnih podatkov. {0-1}
Začetni uspehi v 90. letih (KZZ), potem dolgotrajen zastoj. {0-1}
Zadnji dogodki na področju in premiki pri razvoju infrastrukturnih rešitev vzbujajo optimizem (relativno velik
preboj v cca. zadnjem letu in pol – največ v 2013). {0-1}
Zbiranje, prenos in izmenjava podatkov pogosto niso avtomatizirani in sistemsko urejeni. {0-1}
Zbrani podatki se kasneje ne uporabljajo oziroma ne analizirajo. {0-1}
Zdravstvena informatika je fragmentirana, informacijske rešitve so razdeljene v silose. {0-1}
Zdravstveni portal oziroma enotna vstopna točka v zdravstveni sistem še danes ne obstaja. {0-1}
ZIS se v zadnjem času osredotočajo predvsem na klinični vidik, ki je bil doslej precej zanemarjen (slednji
trend se je pojavil pred približno petimi leti). {0-1}
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Network View: SUK_CPI_1 Razlogi za trenutno stanje
Created by: Super 2014-04-03T10:51:15
_____________________________________________________________________
Nodes count: 36
Codes (36):
Boj za prevlado na področju zdravstvenega sistema med najpomembnejšimi inštitucijami. {0-1}
Dualen pristop k spremljanju zdravstvenega sistema. {0-1}
Inertnost zdravstvenega sistema in vodstva. {0-1}
Manjka celovit pogled na problematiko slovenskega zdravstvenega sistema in ZIS. {0-1}
Manjka celovita vizija in osredotočenost na doseganje ciljev neodvisno od dnevne politike in parcialnih
političnih interesov. {0-1}
Manjka interes upravljavcev (oziroma IKT ponudnikov) za odpravo določenih težav in pomanjkljivosti ZIS. {01}
Manjka podpora zdravstvenih delavcev (nekateri deležniki zavirajo spremembe). {0-1}
Manjka sodelovanje, komunikacija in koordinacija med akterji (samostojne akcije). {0-1}
MZ ne upošteva predlogov in priporočil ter deluje izolirano od strokovne javnosti. {0-1}
Nestanovitna zdravstvena politika in problemi na področju vodenja (vodilnim manjka ugleda, znanja,
avtoritete ipd.). {0-1}
Neusklajen in nepremišljen razvoj v zadnjih dveh desetletjih. {0-1}
Neustrezna evalvacija, verifikacija in certifikacija ZIS. {0-1}
Neustrezna zakonska regulativa (varovanje osebnih podatkov). {0-1}
Neustrezno vodenje projektov na področju informatizacije. {0-1}
Nezadovoljstvo z IKT ponudniki in pogosto neustrezne aplikacije, ki otežujejo delovni proces. {0-1}
Nezainteresiranost zdravstvenih delavcev, upravljavcev in odločevalcev. {0-1}
Odsotnost nacionalnih inštitucij in usmerjevalnih teles. {0-1}
Omejene kapacitete MZ (pomanjkanje kadrov in kompetenc, politični pritiski) in pomanjkanje prioritet na
področju. {0-1}
Osebni interesi in povezanost akterjev (naročniki, IKT ponudniki). {0-1}
Parcialni pristopi brez dolgoročne vizije in ciljev. {0-1}
Pomanjkanje povratnih informacij in ustreznih ukrepov s strani upravljavcev in odločevalcev. {0-1}
Pomanjkanje strateških usmeritev, ukrepov in nadzora s strani pristojnih inštitucij. {0-1}
Pomanjkljivo in neustrezno opredeljeni poslovni procesi. {0-1}
Pomanjkljivo opredeljeni ukrepi za avtomatizirano zbiranje in analizo podatkov. {0-1}
Preambiciozni in nerealni cilji (tako z vsebinskega kot tudi s časovnega in materialnega vidika). {0-1}
Prepogoste menjave na vrhu MZ ter pomanjkanje kontinuitete na področju razvoja in implementacije
projektov. {0-1}
Različni pristopi in svojevoljen razvoj na področju IKT. {0-1}
Različni pristopi, zavzetost in odločnost ministrov (pomanjkanje politične volje). {0-1}
Skromna finančna sredstva za projekt informatizacije. {0-1}
Strukturne in organizacijske težave v zdravstvu. {0-1}
Šibka in neodločna vloga MZ pri usklajevanju različnih interesov ter uveljavljanju lastne vizije. {0-1}
Težave s standardi, pravili, šifranti (uskladitev zalednih sistemov). {0-1}
Upravljavci nimajo na voljo konsistentnih strategij ter metodologij za sprejem konkretnih izvedbenih ukrepov.
{0-1}
Zanemarjanje nekaterih vidikov razvoja ZIS (npr. telemedicina). {0-1}
Zapletena pravila javnega naročanja, razpisov in nabave. {0-1}
Zastareli vzorci razmišljanja in delovanja. {0-1}
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Network View: SUK_CPI_1 Obeti na področju nadaljnje informatizacije slovenskega
zdravstvenega sistema
Created by: Super 2014-04-03T16:02:18
______________________________________________________________________
Nodes count: 33
Codes (33):
Dogodki v zadnjem letu kažejo, da se stvari razvijajo in premikajo na bolje (razvoj in postopna
operacionalizacija nekaterih infrastrukturnih in drugih projektov v letih 2014−2016: IH, zNet, eRecept,
eNaročanje itd.). {0-1}
Ena izmed težav, ki bi se lahko v prihodnosti pojavile, je prevelika odvisnost od IKT ponudnikov. {0-1}
eZdravje ima velik potencial, a tako ogromen program različnih projektov potrebuje večjo podporo MZ. {0-1}
Glede na razvoj dogodkov v zadnjih letih so pričakovanja strokovne in splošne javnosti znatno upadla. {0-1}
Informatizacija in rešitve, ki so predvidene znotraj eZdravja, bodo postopno realizirane v prihodnjih letih. {01}
Na projekt informatizacije je potrebno gledati dolgoročno, čeprav je trenutno stanje na nekaterih področjih
nezadovoljivo. {0-1}
Obeti za prihodnost eZdravja so kljub določenim težavam relativno dobri. {0-1}
Po letu 2014 se financiranje eZdravja iz ESS izteče, po tem obdobju bo potrebno zagotoviti lastne vire
financiranje. {0-1}
Pomanjkanje konsistentnih strategij in razvojnih smernic na področju lahko predstavlja veliko nevarnost. {0-1}
Pomemben je preskok v miselnosti in oblikovanje novih pogledov na problematiko (stroka na področju je vse
bolj zrela in postaja pomemben spodbujevalec razvoja). {0-1}
Poročanje in pošiljanje podatkov bo potrebno slej kot prej združiti na enem mestu. {0-1}
Potencialni problemi s financiranjem bi znali podaljšati celoten ciklus realizacije projekta (s trenutnim obsegom
sredstev je zagotovljen (pre)počasen razvoj). {0-1}
Potreben je nenehen razvoj, sledenje trendom ter prenos dobrih praks. {0-1}
Potreben je optimizem, volja, vztrajnost ter politična in finančna podpora. {0-1}
Potrebna je dodatna promocija projekta eZdravje (predstavitev prednosti, priložnosti in koristi). {0-1}
Potrebno bo premišljeno in odločno vodenje, sodelovanje s strokovno skupnostjo in iskanje bolj dolgoročnih
rešitev na področju zdravstvene informatike. {0-1}
Potrebno bo pripraviti konsistentno strategijo o razvoju eZdravja nekje do leta 2020 (zakonski okvir,
informacijske rešitve, organizacijski in procesni ukrepi, nacionalne prioritete). {0-1}
Potrebno bo vključiti nove IKT rešitve, ki so se medtem pojavile na trgu. {0-1}
Potrebno bo zagotoviti združitev posameznih elementov v celovito rešitev, ki bo omogočala izkoristek
sinergijskih učinkov. {0-1}
Potrebno je izvesti analize vplivov ZIS na delovni proces in druge parametre poslovanja ter zagotoviti ustrezno
verificiranje IKT rešitev. {0-1}
Potrebno je približati stališča deležnikov, pridobiti zdravstvene delavce (predvsem zdravnike) na svojo stran in
oblikovati skupne cilje. {0-1}
Potrebno se je konstantno učiti, upoštevati mnenja in kritike drugih (stroka) in potem v iteracijah zadeve
izboljševati in posodabljati. {0-1}
Prehod oziroma preklop na novi sistem bi naj bil hiter in enostaven. {0-1}
Prioriteta je razvoj EZZ (postopno tudi eNapotnica in eRecept), ki bi zajemal vse podatke za potrebe
zdravljenja in upravljanja. {0-1}
Projekt eZdravje z vsemi predvidenimi moduli in funkcionalnostmi verjetno še kar nekaj časa ne bo zaživel v
celoti. {0-1}
Spodbuditi večji interes upravljavcev in odločevalcev za klinične in finančne vidike poslovanja zdravstvenih
zavodov. {0-1}
Treba je oblikovati neodvisna strokovna in usklajevalna telesa, ki bi promovirala, usklajevala in nadzorovala
razvoj na področju. {0-1}
Treba je zagotoviti kontinuiteto na področju razvoja ZIS tako na politični kot strokovni ravni. {0-1}
Ustrezna informatizacija primarne ravni je najvišja razvojna prioriteta. {0-1}
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V nadaljevanju projekta informatizacije je potrebno biti pazljiv, saj se problemi pokažejo po navadi ob sami
uvedbi rešitev. {0-1}
V prihodnjih rešitvah bo potreben celovit pogled na proces zdravstvene oskrbe (preventiva, kurativa –
zdravljenje, rehabilitacija, ponovna vključitev v vsakdanje življenje). {0-1}
Z vidika zdravstvenih delavcev ostaja mnogo odprtih vprašanj, povezanih s prihodnjim razvojem ZIS v
Sloveniji. {0-1}
Zagotoviti usklajenost šifrantov, registrov in standardov pri razvoju vseh nadaljnjih informacijskih rešitev. {01}

Network View: SUK_CPI_2 Ali obstoječi strateški dokumenti v zadostni meri
opredeljujejo ukrepe, ki bi zagotovili sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih
podatkov in informacij, potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega
sistema?
Created by: Super 2014-04-09T10:09:56
_____________________________________________________________________
Nodes count: 29
Codes (29):
Akcijski načrt eZdravje v veliki meri ni bil izvedljiv/operativen (ni upošteval vseh dejavnikov). {0-1}
Manjka politična volja, ki bi vključevala večji angažma zdravstvene politike in upravljavcev ter zagotovila
potrebna materialna in nematerialna sredstva. {0-1}
Manjka sistemska in natančna opredelitev, ukrepov, postopkov in ciljev njihovega izvrševanja. {0-1}
Manjkajo strateški/operativni dokumenti, ki bi natančno in celovito opredeljevali ukrepe za zbiranje
zdravstvenih podatkov. {0-1}
MZ ne uspe uveljaviti nujnih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k izboljšanju situacije na področju zbiranja
zdravstvenih podatkov (ni politične volje). {0-1}
Na področju zagotavljanja sistematičnega in avtomatiziranega zbiranja podatkov manjka nekaj ključnih
dokumentov (realen in uresničljiv akcijski načrt). {0-1}
Načini zbiranja podatkov in podatkovni modeli niso ustrezno določeni in sistemizirani (zbirke podatkov so
neusklajene – terminološka, semantična razhajanja). {0-1}
Napredek na tem področju je odvisen od sodelovanja med ključnimi akterji v zdravstvenem sistemu. {0-1}
Obstoječi strateški dokumenti so precej pavšalni in odsevajo nesistemsko gledanje na zdravstveni sistem
(ukrepi za zbiranje podatkov niso pregledno in konkretno opredeljeni). {0-1}
Pobude za oblikovanje ustreznih ukrepov oziroma zbiranje podatkov ni ne s strani zdravstvene politike ne s
strani upravljavcev. {0-1}
Področje zbiranja zdravstvenih podatkov je relativno pomanjkljivo opredeljeno (še tisti ukrepi, ki so
opredeljeni na načelni ravni, niso operacionalizirani v praksi). {0-1}
Pomanjkanje ustreznih ukrepov se kaže v neurejenem stanju na področju (nepopolnost in netočnost
podatkov, zbiranje podatkov po potrebi, poročanje ni ažurno, manjkajo povratne informacije in dejanja za
odpravo ugotovljenih težav). {0-1}
Potrebna je kratka, koncizna in realna strategija z oprijemljivimi cilji ter spremljajoči operativni dokumenti
(akcijski načrt). {0-1}
Potrebni ukrepi bi morali opredeljevati nabor ustreznih podatkov in natančno opredeliti postopke za zbiranje
zdravstvenih podatkov (uskladitev šifrantov, registrov, standardov, definicij ipd.). {0-1}
Potrebno je oblikovati celovito in dolgoročno strategijo informatizacije, ki temelji na konsenzu med deležniki,
vključuje napredne IKT rešitve ter jasno določa prioritete in merljive cilje. {0-1}
Raznovrstnost ZIS in različne dejavnosti posameznih zavodov/oddelkov dodatno otežujejo situacijo na
področju zbiranja podatkov. {0-1}
Sedanji načini zbiranja zdravstvenih podatkov večinoma ne omogočajo celovitega spremljanja delovanja
zdravstvenega sistema. {0-1}
Stanje na področju strateških dokumentov najbolje odseva razmere v slovenski zdravstveni politiki (politična
nestabilnost, pomanjkanje vizije in politične volje). {0-1}
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Strateški dokumenti s področja informatizacije zdravstva so zastareli tako v časovnem kot tudi v vsebinskem
smislu (pomanjkljivi in potrebni posodobitve). {0-1}
Strateški dokumenti, ki se nanašajo na informatizacijo zdravstva, dejansko niso več formalno veljavni
(eZdravje do leta 2010, ReNPZV do leta 2013). {0-1}
Strateški vidik informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema je bil v zadnjih letih izrazito zanemarjen. {01}
Težko je standardizirati ukrepe (kaj kdo zbira in s kakšnimi potrebami – klinične, finančne). {0-1}
Ukrepi za sistematično in avtomatizirano zbiranje zdravstvenih podatkov so znotraj obstoječih strateških in
operativnih dokumentov zgolj površno navedeni. {0-1}
Ukrepi, ki se nanašajo na zbiranje zdravstvenih podatkov in informacij, niso celovito opredeljeni (tudi tisti
ukrepi, ki so navedeni, niso natančno specificirani in operativni). {0-1}
V luči tovrstnih ukrepov prihaja do odpora nekaterih zaposlenih (zdravniki), občutek povečanega nadzora in
nezaupanja. {0-1}
V novi strategiji je potrebno zastaviti realne cilje, primerne časovne okvirje ter zagotoviti potrebna sredstva in
kakovostno evalvacijo doseženega napredka (nov strateški dokument bi potrebovali približno vsaka 4 leta).
{0-1}
Zaradi pomanjkanja strateških usmeritev so se posamezne organizacije bile prisiljene samostojno angažirati in
reševati težave (lastne pobude, želje in potrebe). {0-1}
Zaradi pomanjkljive opredelitve, nenatančnih postopkov, nezadostne spodbude s strani zdravstvene politike in
upravljavcev se ukrepi v pretežni meri le delno upoštevajo in izvajajo (zmešnjava, ni koristnih rezultatov). {01}
Zdravstveni delavci niso seznanjeni z načrti in ukrepi (manjka koordinacija, promocija in izmenjava informacij
med deležniki). {0-1}

Network View: SUK_CPI_3 Ali ste v vaši organizaciji sprejeli kakšne ukrepe, ki
zagotavljajo sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in informacij,
potrebnih za celovito spremljanje poslovanja?
Created by: Super 2014-04-04T12:50:31
_____________________________________________________________________
Nodes count: 30
Codes (30):
Aktivno smo sodelovali pri prenovi normativnega okvirja in pripravi nove zakonodaje. {0-1}
Implementacija projekta »Izdatki«. {0-1}
MZ je bilo do sedaj gluho za vse predloge in komentarje. {0-1}
Oblikovani so bili nekateri lastni kazalniki, ki omogočajo spremljanje poslovanja. {0-1}
Opredeljena je bila strategije razvoja na področju IKT. {0-1}
Potrebni so ukrepi za spodbuditev sodelovanja med vsemi deležniki na področju informatizacije zdravstva
(zavedanje, konsenz, zbliževanje ciljev). {0-1}
Potrebno je oblikovati strategijo in sprejeti konkretne ukrepe za uskladitev, poenotenje in nadaljnji razvoj ZIS.
{0-1}
Potrebno je oblikovati ukrepe za vključitev nekaterih zanemarjenih konceptov (telemedicina ipd.). {0-1}
Potrebno je sprejeti nujne ukrepe na področju sprememb in prilagoditev zakonodaje in normativnega okvirja.
{0-1}
Predlaganih je bilo več ukrepov, ki do sedaj niso bili realizirani. {0-1}
Pri sprejemanju ukrepov se pogosto kaže značaj vodstva oziroma njihova pripravljenost za sprejemanje idej,
kritični razmislek in sodelovanje z drugimi. {0-1}
Priprava novega Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (poenotenje standardov in
metodologije – bolj kakovostni in uporabni podatki). {0-1}
Pripravljen je bil šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD) in izhodišča za prenos VZD v prakso. {0-1}
Razmišlja se o uvedbi lastnih ukrepov za sistematično in avtomatizirano spremljanje poslovanja zdravstvenega
zavoda. {0-1}
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Razvita je bila lastna informacijska rešitev za zbiranje in spremljanje želenih podatkov. {0-1}
Sodelovali smo pri pripravi kazalnikov, ki jih je na našem strokovnem področju spremljal SZO. {0-1}
Sprejeti so bili različni ukrepi s ciljem zagotavljanja bolj sistematičnega in avtomatiziranega zbiranja podatkov.
{0-1}
Sprejeti so bili ukrepi za boljšo informacijsko podporo pri zbiranju ustreznih podatkov. {0-1}
Sprejeti so bili ukrepi za opredelitev in prenovo kliničnih poti. {0-1}
Sprejeti ukrepi so se nanašali predvsem na zbiranje podatkov za oblikovanje ustreznih kazalnikov kakovosti in
kazalnikov poslovne učinkovitosti. {0-1}
Ukrepi se sprejemajo v rednih strateških načrtih (njihova realizacija se spremlja v letnih poročilih). {0-1}
Ukrepi so bili predlagani predvsem v luči razvoja referenčnih modelov podatkov z uporabo nekaterih že
obstoječih IKT rešitev (open EHR, IHE profili). {0-1}
Ukrepi so bili sprejeti predvsem na področju SPP, ki je bilo informatizirano na nacionalni ravni. {0-1}
Ukrepi, ki so bili predlagani na področju, se le stežka uresničujejo. {0-1}
Uvedeno je bilo avtomatizirano zbiranje relevantnih podatkov in spremljanje materialnih in nematerialnih
virov, kapacitet, zalog ipd. {0-1}
V delu je terminološki slovar na področju zdravstva (zdravstvenih storitev in produktov). {0-1}
V ospredju je bilo posodabljanje informacijskih rešitev in poenotenje različnih šifrantov. {0-1}
Z naše strani so bile večkrat izpostavljene določene potrebe in predlagani številni konkretni ukrepi. {0-1}
Zagotovljena je bila informacijska podpora za ustanovljene referenčne ambulante. {0-1}
Zdravstvena politika je pri upoštevanju predlogov zelo selektivna. {0-1}

Network View: ZIS_KSZ_1 Ali strateške smernice za informatizacijo opredeljujejo
ustrezne kvantitativne in kvalitativne kazalnike za celovito spremljanje delovanja
zdravstvenega sistema?
Created by: Super 2014-04-11T09:31:01
_____________________________________________________________________
Nodes count: 32
Codes (32):
Aktivnosti na področju informatizacije in oblikovanja kazalnikov se odvijajo preveč izolirano. {0-1}
Brez močne politične podpore in soglasja vseh deležnikov je spremljanje poslovanja tako kompleksnega
sistema zelo težavno. {0-1}
Čeprav so obstoječi ZIS bolj osredotočeni na zagotavljanje administrativnih oziroma obračunskih podatkov kot
kliničnih, pa vseeno omogočajo izračun kazalnikov. {0-1}
Funkcionalnosti obstoječih ZIS so relativno omejene, kljub vsemu zagotavljajo dovolj velik nabor podatkov za
oblikovanje kazalnikov. {0-1}
Informatizacija predstavlja idealno priložnost za avtomatizirano zbiranje podatkov, s katerimi bi lahko tvorili
kazalnike in spremljali poslovanje zdravstvenega sistema. {0-1}
Kazalniki kakovosti in poslovne učinkovitosti se ne spremljajo v celoti (ne odražajo kakovosti zdravstvene
oskrbe in dinamike poslovanja ter posledično ne omogočajo ustreznega ukrepanja). {0-1}
Kazalniki kakovosti so bolj natančno in sistematično opredeljeni, kazalnike poslovne učinkovitosti je zaradi
velikega obsega težje specificirati. {0-1}
Kazalniki se uporabljajo v veliki meri arbitrarno, zato ne zagotavljajo objektivnega vpogleda v poslovanje
zdravstvenih zavodov. {0-1}
Kazalniki, ki jih je opredelila zdravstvena politika, so relativno ustrezni (odvisno od področja). {0-1}
Kljub določenim pomanjkljivostim bi bolj sistematična uporaba obstoječih modelov kazalnikov omogočala boljši
nadzor nad delovanjem zdravstvenega sistema. {0-1}
Kljub obetavnemu začetku je razvoj na področju kazalnikov v zadnjih letih zastal. {0-1}
Kljub opredelitvi kazalnikov, zdravstveni politiki ni v zadostni meri uspelo uveljaviti kulture odličnosti. {0-1}
Koncept spremljanja zdravstvenega sistema s pomočjo kazalnikov se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. {0-1}
Koncepta informatizacije in zdravstvenih kazalnikov (kvantitativnih in kvalitativnih) nista zadosti usklajena
kljub vsebinski ter logični povezanosti. {0-1}
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Kvantitativni in kvalitativni kazalniki so bili v prejšnjih letih določeni, vidik njihovega spremljanja pa je
problematičen. {0-1}
Obstoječi kazalniki kakovosti so strokovno utemeljeni in relevantni (ostajajo pa odprta vprašanja v zvezi z
njihovim obsegom, področjem merjenja, metodologijo ipd.). {0-1}
Obstoječi kazalniki ne omogočajo celovitega spremljanja poslovanja zdravstvenega sistema (določena
vsebinska področja in upravljavski vidiki so zanemarjeni). {0-1}
Obstoječi zdravstveni kazalniki (kazalniki kakovosti in kazalniki poslovne učinkovitosti) ne pokrivajo vseh
vidikov poslovanja zdravstvenega sistema (nezaželeni učinki zdravil). {0-1}
Potreba po razvoju in uporabi ustreznih zdravstvenih kazalnikov se veča glede na trenutne razmere. {0-1}
Pri oblikovanju modelov kazalnikov bo potrebno upoštevati celovitejši pristop ter poskrbeti za spremljanje
nekaterih področij, ki do sedaj niso bila ustrezno pokrita. {0-1}
Projekt informatizacije ni dovolj povezan s projektom oblikovanja in uporabe kvantitativnih in kvalitativnih
kazalnikov v slovenskem zdravstvu. {0-1}
Sedanji modeli kazalnikov so pomanjkljivi (omogočajo spremljanje relativno ozkega vidika poslovanja
zdravstvenih zavodov). {0-1}
Sedanji sistem uporabe kazalnikov ne omogoča ne celovitega ne ažurnega spremljanja poslovanja
zdravstvenega sistema. {0-1}
Strateški dokumenti opredeljujejo določene kazalnike za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema. {0-1}
Trenutni nabor zdravstvenih kazalnikov ima relativno skromne podatkovne zahteve, ki jih lahko zadovoljijo
tudi obstoječi ZIS. {0-1}
Zdravstvena politika je kazalnike opredelila večinoma v skladu z mednarodnimi standardi, manjkajo pa
vsebinski premiki na področju zdravstva. {0-1}
Zdravstvena politika je kazalnike sicer ustrezno opredelila, manjkajo pa konkretni ukrepi na podlagi izmerjenih
kazalnikov. {0-1}
Zdravstvena politika je v skladu s smernicami (SZO, EU) izpeljala projekt oblikovanja zdravstvenih kazalnikov.
{0-1}
Zdravstvena politika je zagotovila kazalnike, težave se pojavljajo predvsem na operativni ravni spremljanja in
analize kazalnikov. {0-1}
Zdravstveni kazalniki so relativno dobro sistemizirani in opredeljeni, vsaj na načelni ravni. {0-1}
ZIS zagotavljajo dovolj podatkov, težava je v manjkajočih strateških usmeritvah in uporabi podatkov za
ustrezne ukrepe (katere podatke, kako in zakaj zbirati). {0-1}
Že iz podatkov, ki jih zagotavljajo obstoječi ZIS, je mogoče tvoriti širok spekter kazalnikov in pridobiti dober
vpogled v poslovanje zdravstvenega sistema. {0-1}

Network View: ZIS_KSZ_2 Ali je uporaba obstoječih zdravstvenih informacijskih
sistemov za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema ustrezna?
Created by: Super 2014-04-12T09:42:21
______________________________________________________________________
Nodes count: 31
Codes (31):
Čeprav se zbira ogromno podatkov, je njihova izkoriščenost za analize poslovanja in načrtovanje v zdravstvu
relativno majhna. {0-1}
Dejanska uporaba ZIS s strani upravljavcev in odločevalcev v slovenskem zdravstvu še ni zadosti uveljavljena.
{0-1}
Določeni podatki, ki bi jih lahko zagotavljali že obstoječi ZIS, enostavno niso zahtevani oziroma predvideni
znotraj smernic in priporočil zdravstvene politike. {0-1}
Določne priložnosti in rezerve na področju uporabe obstoječih ZIS še obstajajo, kljub nekaterim omejitvam.
{0-1}
eZdravje s svojimi funkcionalnostmi predstavlja velik potencial za spremljanje poslovanja zdravstvenega
sistema. {0-1}
Kljub določenim pomanjkljivostim obstoječi ZIS omogočajo relativno širok vpogled v poslovanje zdravstvenega
sistema. {0-1}
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Kljub omejenim zmogljivostim na nekaterih področjih bi lahko uporaba določenih funkcionalnosti ZIS znatno
prispevala k boljšemu spremljanju parametrov poslovanja. {0-1}
Manjkajo strateške smernice zdravstvene politike in upravljavcev zdravstvenega sistema (konkretni ukrepi in
navodila). {0-1}
Na področju spremljanja kliničnih podatkov obstoječi ZIS včasih ne zagotavljajo toliko podatkov, kot bi jih
želeli ali potrebovali. {0-1}
Na splošno bi lahko rekli, da sedanji ZIS relativno dobro pokrivajo lastne, predvsem administrativne potrebe.
{0-1}
Obstoječi ZIS ponujajo osnovne možnosti za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema. {0-1}
Podatki, ki bi lahko bili uporabljeni za spremljanje delovanja zdravstvenega sistema, se zaradi dualnega načina
poročanja (IVZ, ZZZS) pogosto porazgubijo. {0-1}
Področje uporabe ZIS je še danes relativno neurejeno, cilji in načini spremljanja poslovanja pa niso natančno
opredeljeni (dolgoročni vidik je zanemarjen). {0-1}
Pot od začetne uporabe zdravstvenih IS do njihovega optimalnega izkoriščanja je dolga. {0-1}
Pri večini ZIS, ki se trenutno uporabljajo v slovenskem zdravstvu, je cela vrsta neizkoriščenih funkcionalnosti.
{0-1}
Splošno je mogoče reči, da odgovorni ne prepoznajo priložnosti, ki jih ponujajo sodobne IKT rešitve. {0-1}
Spremlja se veliko aktivnosti, premalo pa je konkretnih učinkov tega spremljanja oziroma ukrepov s strani
zdravstvene politike. {0-1}
Težko je opredeliti, v kolikšni meri se ZIS zares uporabljajo za spremljanje in načrtovanje poslovanja
zdravstvenega sistema. {0-1}
Trenutna uporaba ZIS za spremljanje zdravstvenega sistema je evidentno neustrezna (nezadostna
izkoriščenost vseh zmogljivosti ZIS). {0-1}
Uporaba ZIS je parcialna in pogosto odvisna od preferenc vodstvenih struktur v posameznih zavodih (včasih
tudi od ad hoc potreb MZ). {0-1}
Uporaba ZIS je pretežno namenjena zadoščanju formalnih zahtev, vsebinski vidiki zbiranja podatkov s ciljem
kakovostnejše in učinkovitejše zdravstvene oskrbe so pogosto spregledani. {0-1}
Uporaba ZIS je v veliki meri (preveč) prepuščena posameznikom in njihovim željam, pobudam, interesom,
potrebam. {0-1}
Uporabniki pogosto niso seznanjeni z vsemi funkcionalnostmi in možnostmi, ki jih ZIS ponujajo. {0-1}
Večina obstoječih ZIS je šibkejša pri zbiranju in omogočanju dostopa do kliničnih podatkov. {0-1}
Velik problem predstavlja nepovezljivost številnih ZIS, ki še dodatno otežuje zbiranje in analitiko podatkov
(pomanjkanje standardov in enotnih razlag). {0-1}
Zadeve se razlikujejo od področja do področja, kljub temu pa so obstoječi ZIS v večini primerov izkoriščeni
samo do določene mere. {0-1}
Zahteve po zbiranju podatkov s strani MZ so zelo omejene, skladna s tem je tudi izkoriščenost ZIS. {0-1}
Zavedanje o pomembnosti spremljanja poslovanja zdravstvenega sistema narašča na vseh ravneh. {0-1}
Zbrane in obdelane podatke je težko primerjati med seboj (metodološke razlike, zanesljivost). {0-1}
ZIS so bili v svoji začetni fazi namenjeni predvsem spremljanju obračunskih/administrativnih podatkov, klinični
podatki so bili bolj v ozadju. {0-1}

Network View: ZIS_KSZ_3 Ali ste seznanjeni s konceptom poslovno-informacijske
arhitekture?
Created by: Super 2014-04-04T12:50:31
______________________________________________________________________
Nodes count: 2
Codes (2):
DA, s konceptom PIA smo seznanjeni (15). {0-1}
NE, s konceptom PIA nismo seznanjeni (11). {0-1}
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Network View: ZIS_KSZ_4 Kako bi uvedba PIA vplivala na oblikovanje zdravstvene
politike in upravljanje zdravstvenega sistema?
Created by: Super 2014-04-02T13:05:55
______________________________________________________________________
Nodes count: 24
Codes (24):
Analiza in evalvacija vplivov ZIS na poslovne procese. {0-1}
Evalvacija, načrtovanje in (pre)oblikovanje poslovnih procesov. {0-1}
Evalvacija, strateško načrtovanje in oblikovanje potrebnih ukrepov na področju zdravstvenega sistema in ZIS.
{0-1}
Informatizacija poslovnih procesov (aktivnosti, naloge). {0-1}
Lažje je vpeljati manjše segmente, ki se lažje razvijejo in implementirajo (gradniki, enotni standardi, pravila).
{0-1}
Nedomišljena in preveč kompleksna PIA je lahko preveč rigidna in restriktivna. {0-1}
Odločanje o prihodnjih ukrepih in investicijah na področju ZIS. {0-1}
Opredelitev in klasifikacija poslovnih procesov, aplikacijskih programov, podatkovnih zbirk in tehnoloških
komponent. {0-1}
Opredelitev poslovnega modela in njegovih komponent. {0-1}
PIA mora biti del celovite rešitve na področju preoblikovanja zdravstvenega sistema in del premišljene
strategije za doseganje natančno zastavljenih ciljev. {0-1}
PIA mora biti dovolj enostavna in fleksibilna. {0-1}
PIA mora vsebovati opredelitev strategij, metodologij, standardov in drugih pravil. {0-1}
PIA v izolirani obliki ne more prinesti velikih premikov na bolje (potrebno je več usklajenih ukrepov). {0-1}
Preglednost informacijskih potreb in informacijskih tokov. {0-1}
Preglednost na področju ter opredelitev relacij med vsemi deležniki v zdravstvenem sistemu. {0-1}
Preglednost na področju ZIS, načrtovanja in uvedbi novih IKT rešitev. {0-1}
Preobsežni projekti so težavni za vodenje, koordinacijo in implementacijo. {0-1}
Razvojne usmeritve, metodologije, evalvacija IKT rešitev. {0-1}
Sistemizacija vseh elementov znotraj zdravstvenega sistema. {0-1}
Spremljanje ključnih parametrov ter nadzor nad poslovanjem zdravstvenega sistema. {0-1}
Večplastni vplivi na temeljni, informacijski in upravljavski proces v zdravstvu. {0-1}
Velik, zahteven in drag projekt. {0-1}
Zavedanje in želje obstajajo, ostaja pa odprto vprašanje politične volje. {0-1}
Zdravstveni kazalniki (učinkovitost, uspešnost in kakovost). {0-1}
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Priloga 5
Statistični izračuni

SUK_CPI_13

3,077

3,231

Standardni odklon

1,056

1,436

1,347

1,468

1,357

1,306

1,413

1,021

1,197

1,142

Vprašanja

ZIS_KSZ_13

SUK_CPI_12

2,808

ZIS_KSZ_12

SUK_CPI_11

3,654

ZIS_KSZ_11

SUK_CPI_10

3,231

ZIS_KSZ_10

SUK_CPI_9

4,192

ZIS_KSZ_9

SUK_CPI_8

3,923

ZIS_KSZ_8

SUK_CPI_7

3,846

ZIS_KSZ_7

SUK_CPI_6

4,308

ZIS_KSZ_6

SUK_CPI_5

3,346

ZIS_KSZ_5

Povprečje

SUK_CPI_14

Vprašanja

SUK_CPI_4

Povprečja in standardni odkloni po vprašanjih

Povprečje

3,192

3,385

3,000

4,077

4,077

3,846

2,885

4,000

3,077

3,269

Standardni odklon

1,096

1,675

1,497

1,383

1,230

1,120

1,275

1,523

1,197

1,458

Vir: lasten
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OBSEŽEN POVZETEK
Ena izmed temeljnih strukturnih reform, ki naj bi omogočila uspešno spopadanje s
številnimi izzivi, ki se nahajajo pred slovenskim zdravstvom, je učinkovita in celovita
informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema. Projekt informatizacije slovenskega
zdravstva (eZdravje), ki sledi nacionalnim, evropskim kot tudi usmeritvam Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO), je eden ključnih dolgoročnih ciljev javnega sektorja v
Sloveniji (MZ, 2005). Izkušnje razvitih držav kažejo, da imajo uspešno izvedeni projekti
informatizacije zdravstva izjemno velik nacionalni in strateški pomen za nadaljnji razvoj
zdravstvenega sistema, kažejo pa tudi širše implikacije v smeri povečanja družbene
blaginje, gospodarskega napredka in razvoja informacijske družbe (Ammenwerth et al.,
2003; Krickeberg, 2007; SZO, 2010; Black et al., 2011; Bardhan in Thouin, 2013).
Informatizacija tako obsežnega in kompleksnega področja, kot je zdravstvo, predstavlja
zelo zahtevno nalogo tudi za najbolj razvite države na svetu, saj celovit zdravstveni
informacijski sistem (ZIS) zaradi svoje multidimenzionalne strukture vsebuje različne
visoko specializirane podsisteme (Konstantinidis et al., 2012; Jensen, 2013). Splošno je
ZIS mogoče opredeliti kot skupek orodij in postopkov, ki jih program zdravstvene oskrbe
uporablja za zbiranje, procesiranje in prenos podatkov ter so nujno potrebni za
spremljanje, vrednotenje in nadzor zdravstvenega sistema (SZO, 2008; Leung, 2012; Li et
al., 2012).
Informatizacija tako obsežnih organizacijskih sistemov, kot je zdravstveni sistem, zahteva
predhodno izgradnjo poslovno-informacijske arhitekture (PIA), ki omogoča povezavo in
uskladitev že obstoječih informacijskih sistemov (IS) ter na novo se razvijajočega
nacionalnega ZIS (eZdravje) s številnimi elementi in dejavniki slovenskega zdravstvenega
ekosistema. Koncept PIA (ang. Enterprise Architecture – EA, Zachman, 1987) je na eni
strani opredeljen kot ključni sestav sistema, ki vključuje vse njegove komponente, njihove
medsebojne povezave in povezave z okoljem ter načela, ki vodijo njegovo načrtovanje in
razvoj (IEEE Standard 1471, IEEE-SA, 2000), na drugi strani pa kot skladna celota načel,
metod in modelov, ki se uporabljajo pri načrtovanju in uresničevanju organizacijske
strukture, poslovnih procesov, IS in infrastrukture poslovnega sistema (Lankhorst, 2005).
PIA vključuje izjemno široko paleto elementov in dejavnikov, ki presegajo klasične
organizacijske okvirje in segajo vse od zdravstvene politike ter financiranja in upravljanja
javnih zdravstvenih zavodov pa do zdravstvenih poslovnih procesov, poslovnega modela,
deležnikov v zdravstvu ter povsem konkretnih aplikativnih in tehnoloških rešitev.
Oblikovanje in uporaba PIA v slovenskem zdravstvenem sistemu naj bi omogočila
identifikacijo in specifikacijo elementov znotraj vrednostne verige za celoten zdravstveni
sistem, kritični pogled na trenutne in bodoče investicije, procesno in tehnološko skladnost
s poslovno strategijo in izvajanje ustreznih menedžerskih konceptov znotraj organizacije
(npr. upravljanje poslovnih procesov) ter izbiro optimalne smeri razvoja informacijske in
tehnično-tehnološke arhitekture.
S problematiko informatizacije zdravstva se Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
(MZ) ukvarja že dobri dve desetletji. Kljub zgodnji osnovni informatizaciji zdravstvenih
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organizacij v Sloveniji še vedno nimamo povezljivega in celovitega ZIS. Številni tovrstni IS
so bili razviti znotraj posameznih javnih zdravstvenih institucij in so namenjeni predvsem
zadovoljevanju lastnih potreb, med seboj pa niso zadostno komunikacijsko povezljivi in ne
nudijo kakovostnih, zanesljivih, relevantnih in ažurnih podatkov (MZ, 2005; Rotar-Pavlič,
2005; Kolšek, 2009). Cilj informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema je uvedba
sodobnih in večstransko uporabnih informacijskih rešitev v poslovanje slovenskega
zdravstvenega sistema ter povezava lokalnih IS v funkcionalen ZIS (MZ, 2005; Gašperšič,
2008; MZ, 2008; Meglič in Brodnik, 2010). Tovrstna povezava lokalnih IS bi državljanom
in zdravstvenim delavcem zagotovila premostitev številnih ovir pri iskanju informacij, ki so
relevantne za proces zdravstvene oskrbe, upravljavcem pa bi omogočila boljše
spremljanje poslovanja zdravstvenih zavodov ter na dokazih temelječe odločanje in
sprejemanje potrebnih ukrepov. Slednje bi pomenilo odločen korak k doseganju
dolgoročnih ciljev slovenskega zdravstvenega sistema in omogočilo zadovoljitev potreb in
interesov vseh deležnikov znotraj zdravstvenega sistema (MZ, 2005; Poredoš, 2005;
Eržen, 2007; Iljaž et al., 2011).
Projekt eZdravje v svoji najnovejši obliki s 17 podprojekti zajema obsežno prenovo
informacijsko-komunikacijskega sistema v zdravstvenem varstvu v Sloveniji. Do leta 2023
naj bi tako predvidoma uresničili projekt informatizacije zdravstva in vzpostavili nacionalni
ZIS, ki bi s svojimi strateškimi usmeritvami in cilji omogočal spremljanje bolnikov in
poteka ter stroškov zdravljenja, hitrejši dostop do podatkov, spremljanje opravljenih
zdravstvenih posegov in njihovo zdravstveno kot tudi ekonomsko evalvacijo, spletno
naročanje ter uskladitev čakalnih seznamov, povečal učinkovitost in transparentnost
slovenskega javnega zdravstva in optimiziral pripadajoče izvedbene procese, ki se odvijajo
v zdravstvenih zavodih (MZ, 2005). S celovito informatizacijo zdravstvenega sistema bi si
slovensko zdravstvo zagotovilo možnosti za kakovostno in strokovno delo z bolniki, hitro in
varno upravljanje zdravstvenih informacij, nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema ter
njegovo enakopravno in konkurenčno vključevanje v evropski prostor (MZ, 2009). Razvoj
telemedicine bi lahko omogočil boljšo oskrbo starejših na domu. Na podlagi kakovostnih in
verodostojnih ekonomskih, administrativnih in kliničnih podatkov bi bilo omogočeno lažje
načrtovanje in upravljanje zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenega sistema kot
celote (Goldzweig et al., 2009; Gillies in Howard, 2011; Qureshi, 2013). Prav tako bi se
izboljševala tudi dostopnost zdravstvenih storitev za tiste skupine bolnikov, ki bi bili sicer
zaradi svojih zmanjšanih možnosti, starosti ali drugih razlogov izključeni.
Kljub znatnim naporom in relativno visokim naložbam v projekt informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema MZ v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2008−2013 ugotavlja številne pomanjkljivosti na področju slovenske zdravstvene
informatike (MZ, 2008):




MZ nima niti enega utečenega in predpisanega sistema poročanja, tako iz Inštituta
za varovanje zdravja (IVZ), Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
javnih zavodov kot Zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV);
ni organiziranega pristopa na mikrolokacijah za vpis v čakalne vrste, kar posledično
pomeni, da ni možnosti za uvedbo nacionalnih čakalnih vrst;
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ni digitalizacije radiologije z uvedbo sistema za arhiviranje slik in komunikacijo
(PACS – Picture Archiving and Communication System), kar pomeni izjemno
trošenje časa;
zdravstveno osebje je bilo premalo izobraženo v smislu uporabe informacijskokomunikacijskih tehnologij (IKT);
zdravstvena kartica služi samo za identifikacijo in informacijo o zavarovanju;
ni spremljanja osnovnih kazalcev kakovosti in s tem možnosti za takojšnje
ukrepanje;
ni baze najboljših praks;
ni baze najpogostejših napak, ki bi pripomogla k zmanjšanju le-teh;
ni povezljivosti podatkovnih baz za bolnika s primarne na sekundarno in terciarno
zdravstveno raven;
skupin primerljivih primerov (SPP) zavarovalnica ni ažurirala in jih prilagodila
potrebam časa in novih tehnologij.

Doktorska disertacija se, izhajajoč iz predstavljene problematike, osredotoča predvsem na
upravni podsistem ZIS, predmet raziskovanja pa je razdeljen na sledeče vsebinske sklope:






analiza trenutnega stanja, prevladujočih razlogov za razvojni zastoj na področju
zdravstvene informatike v zadnjih letih ter ocena obetov na področju nadaljnjega
razvoja ZIS v Sloveniji,
preučitev ZIS z vidika podatkov in informacij, ki jih le-ti zagotavljajo, pregled
obstoječih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov na področju zdravstva ter
analiza vrzeli med obstoječimi kazalniki in kazalniki, ki bi omogočali celovito
spremljanje in vrednotenje delovanja zdravstvenega sistema,
študija koncepta PIA ter opredelitev smernic in priporočil za zasnovo PIA
slovenskega zdravstvenega sistema oziroma integracijo obstoječih in razvijajočih
se ZIS v konsistenten arhitekturni okvir, ki temelji na teoretičnih izhodiščih in
praktičnih izkušnjah že uveljavljenih PIA.

V skladu z opredelitvijo predmeta raziskovanja se doktorska disertacija posveča
preučevanju naslednjih raziskovalnih hipotez in podhipotez:
[H1] Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema ne opredeljuje
ukrepov, ki bi zagotovili sistematično in avtomatizirano zbiranje ustreznih podatkov in
informacij, potrebnih za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
[H2] Smernice nadaljnjega razvoja ZIS ne opredeljujejo kvantitativnih in kvalitativnih
kazalnikov za celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
[H2a] ZIS ne zagotavljajo podatkov in informacij za oblikovanje kvantitativnih in
kvalitativnih kazalnikov.
[H2b] Zdravstvena politika ni opredelila kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov.
[H2c] Obstoječi modeli kazalnikov ne omogočajo celovitega spremljanja delovanja
zdravstvenega sistema.
[H3] Uvedba koncepta PIA bi oblikovalcem zdravstvene politike in upravljavcem
zdravstvenega sistema zagotavljala celovito spremljanje delovanja zdravstvenega sistema.
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Namen doktorske disertacije je na osnovi teoretičnih spoznanj in raziskave analizirati ter
evalvirati obstoječe ZIS v slovenskem zdravstvenem sistemu, identificirati pomanjkljivosti
in slabosti znotraj le-teh ter v nadaljevanju na podlagi rezultatov raziskave podati
smernice in priporočila za oblikovanje celovite PIA in integracijo ZIS, ki naj bi na eni strani
pripomogla h kakovostnejši oskrbi bolnikov in njihovemu zdravljenju, na drugi strani pa bi
ponujala podporo pri procesih odločanja, načrtovanja in upravljanja posameznih
zdravstvenih zavodov in zdravstvenega sistema nasploh. Cilji raziskovanja so skladno s
številom raziskovalnih hipotez razdeljeni v tri skupine. Prva skupina raziskovalnih ciljev se
osredotoča predvsem na vrednotenje strategije informatizacije ter implikacij ZIS na
najpomembnejše deležnike znotraj zdravstvenega sistema in dolgoročne strateške
usmeritve zdravstvenega sistema. Druga skupina raziskovalnih ciljev obravnava analizo
kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki jih generirajo obstoječi ZIS in potrebe za
nadaljnje zbiranje ter agregacijo podatkov, potrebnih za učinkovito upravljanje
zdravstvenega sistema. Tretja skupina raziskovalnih ciljev je usmerjena v identifikacijo
kritičnih dejavnikov uspeha, potrebnih za zasnovo celovite PIA, ki bi zadovoljevala potrebe
slovenskega zdravstvenega sistema.
Pri izvedbi raziskave je bila uporabljena singularna študija primera. Raziskava se je najprej
oprla na analizo primarnih in sekundarnih virov na področju zdravstvene informatike, pri
čemer so bile uporabljene osnovne družboslovne znanstvenoraziskovalne metode, kot so
kompilacija, deskripcija, komparacija ipd. V nadaljevanju raziskave je bil uporabljen
kompleksnejši znanstvenoraziskovalni inštrumentarij, ki je s pomočjo induktivnodeduktivnih ter sintetično-analitičnih metod povezal teoretična in primerjalna spoznanja z
obravnavanega področja. V slednjem delu raziskave so bili izvedeni tudi strukturirani
intervjuji oziroma pogovori z vidnimi strokovnjaki iz stroke. Raziskovalne aktivnosti so
umeščene v šestfazni inkrementalni metodološki okvir, ki je značilen za študijo primera
(Yin, 2009). Izbira znanstvenoraziskovalnih metod je prilagojena raziskovalni problematiki,
ocenili smo namreč, da zgolj empirična raziskava ne bi ponudila zadovoljivih in
verodostojnih rezultatov, saj se kompleksno raziskovalno področje nahaja šele v začetni
razvojni fazi, težko pa bi zagotovili tudi reprezentativnost raziskovalnega vzorca.
Izčrpen pregled razmer na področju je razkril, da težave, s katerimi se srečuje projekt
informatizacije, na eni strani izhajajo iz tehnično-tehnoloških značilnosti obstoječih ter
povečini fragmentiranih ZIS, ki so posledica neusklajenega razvoja na področju
zdravstvene informatike v zadnjih desetletjih. Na drugi strani pa glavni krivci za obstoječe
stanje prihajajo iz upravljavskih oziroma političnih krogov, ki so razvoj zdravstvene
informatike v tem obdobju prepustili lastnim pobudam, potrebam in interesom
posameznikov na ravni zdravstvenih zavodov. Poleg tega pristojni v zadnjih letih niso
uspeli spodbuditi razvoja in uresničitve projekta informatizacije z močnejšo politično
(finančno, kadrovsko, organizacijsko) podporo ter oblikovati moderne in konsistentne
strategije na področju.
Objektivna in celovita ocena trenutnega stanja na področju zdravstvene informatike v
Sloveniji je zaradi različnih razlogov precej težavna, celotno področje je namreč izredno
heterogeno, tako v smislu različne stopnje informatiziranosti posameznih zdravstvenih
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dejavnosti (pa tudi različnih zdravstvenih ustanov in ravni) kot tudi številnih različnih
(pogosto neusklajenih in nepovezljivih) informacijskih rešitev, ki se ta trenutek uporabljajo
v zdravstvenem sistemu. Splošno je mogoče reči, da se v slovenskem zdravstvenem
sistemu trenutno uporablja veliko število informacijskih rešitev, ki partikularno gledano s
svojimi aplikacijami relativno dobro podpirajo posamezne segmente poslovanja
zdravstvenih subjektov. Končni izkoristek oziroma sinergijski učinki tovrstnih informacijskih
rešitev pa so zaradi njihove pretežne izoliranosti relativno nizki, tako na ravni zdravstvene
oskrbe posameznega bolnika kot tudi na ravni upravljanja zdravstvenih zavodov in
celotnega zdravstvenega sistema.
Čeprav obstoječi ZIS sorazmerno dobro pokrivajo določene vidike poslovanja zdravstvenih
zavodov, predvsem administrativne, pa je njihov prispevek na področju zagotavljanja
uporabnih kliničnih ter upravljavskih podatkov in informacij, ki bi omogočali potencialno
oblikovanje ustreznih zdravstvenih kazalnikov, relativno omejen. Na drugi strani je treba
opozoriti, da obstoječi ZIS na različnih področjih ponujajo številne uporabne podatke in
funkcionalnosti, ki z vidika oblikovanja ustreznih zdravstvenih kazalnikov, ostajajo pogosto
neizkoriščene. Razvoj zdravstvenih kazalnikov je po izdaji Priročnika o kazalnikih kakovosti
v letu 2010 na večini področij opazno zastal. To je zamajalo kontinuiteto in prekinilo
pozitiven trend, na širšem področju zdravstvenih kazalnikov pa v zadnjih letih ni bilo
opaziti značajnih kvalitativnih premikov.
Kar se tiče samega koncepta PIA, je ta v Sloveniji še relativno neuveljavljen, maloštevilni
poskusi njegove implementacije pa so običajno omejeni na ožje segmente organizacijskih
sistemov. S tega vidika je o potencialnih vplivih uvedbe PIA v zdravstveni sistem mogoče
sklepati le iz teoretičnih izhodišč s področja ter praktičnih izkušenj iz nekaterih drugih
držav, ki so pričele s tovrstnimi projekti že pred dobrim desetletjem. Na podlagi slednjega
je pričakovati, da bi implementacija PIA v slovenski zdravstveni sistem ponudila različne
prednosti tako na informacijskem kot tudi poslovnem področju. Obenem se je treba
zavedati, da predstavljata razvoj in implementacija tovrstnih arhitekturnih rešitev zelo
zahteven in drag projekt, ki zahteva soglasje in koordinirane aktivnosti vseh deležnikov ter
urejeno in stabilno politično situacijo na področju zdravstvenega varstva.
Poleg očitnih operativnih težav obstoječih ZIS ter pomanjkljivosti na področju projektnega
vodenja eZdravja, trenutno največjo težavo predstavlja pomanjkanje ustreznih strateških
in izvedbenih dokumentov, ki bi celovito urejali področje nadaljnjega razvoja eZdravja.
Obstoječi, vsebinsko večinoma zastareli in formalno neveljavni strateški dokumenti
nikakor ne ponujajo več ustreznih podlag za prihodnji razvoj informacijskih rešitev na
področju zdravstva. Pozivi strokovne javnosti k oblikovanju vsaj srednjeročne strategije na
področju informatizacije slovenskega zdravstva so s strani zdravstvene politike ostali
večinoma prezrti. Nesporno je treba potrditi, da je vodenje tako obsežnega projekta, kot
je eZdravje, brez ustreznih strateških usmeritev močno podvrženo različnim tveganjem.
Projekt eZdravje je v preteklosti že utrpel resne posledice zaradi kadrovskih in političnih
pretresov, pomanjkanje ustreznih strateških usmeritev pa bi lahko privedlo do razvojnih
stranpoti in različnih zlorab. Vztrajanje pri implementaciji eZdravja in pripadajočih
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podprojektov brez utemeljitve v dolgoročni in celoviti strategiji je že sedaj privedlo do
vidnih pomanjkljivosti, ki so bile opisane v raziskavah Evropske komisije iz leta 2011.
Kljub pomanjkanju enotnih strateških in operativnih dokumentov ter zamudam zaradi
težav na področju projektnega vodenja je približno v zadnjem letu in pol prišlo do
napredka pri razvoju in implementaciji tako nekaterih temeljnih infrastrukturnih
podprojektov kot tudi določenih konkretnih aplikacij eZdravja. Glede na dinamiko
dogodkov od objave prvega strateškega dokumenta na področju informatizacije zdravstva
iz leta 2005 predstavlja implementacija slednjih podprojektov, ki je bila izvedena bodisi ob
koncu leta 2013 bodisi načrtovana v letih 2014 ali 2015, pomemben mejnik, ki prikazuje
uspešen primer premagovanja in preseganja številnih tehnično-organizacijskih težav, ki so
bile plod dosedanjega neusklajenega in stihijskega razvoja na področju informatizacije
zdravstva. Čeprav je implementacija že zasnovanih in v naslednjih letih načrtovanih
podprojektov na področju eZdravja nesporno zelo pomembna, pa ostaja skrb, da bodo ti
ostali nepovezani v neko funkcionalno celoto, ki bi lahko prispevala v boju z vse večjimi
težavami, s katerimi se srečujemo v zdravstvu. Največji razlog za skrbi leži predvsem v
pomanjkanju dolgoročnega politično-strateškega okvirja, v katerega bi lahko umestili
izolirane podprojekte in jih povezali v konsistentno in celovito nacionalno rešitev. Trenutna
odsotnost strateških smernic in operativnega načrta lahko znatno prispeva k razvojnemu
zastoju ter posledično spodkopa vse dosedanje napore in odloži končno realizacijo
projekta za nedoločen čas.
Verifikacija zastavljenih hipotez je potekala v skladu s posameznimi raziskovalnimi fazami,
ki so bile predpisane znotraj metodološkega okvirja. Raziskovalne hipoteze so bile
verificirane z metodološkim inštrumentarijem, ki je vključeval tako kvalitativno analizo, ki
je bila izvedena s programskim orodjem ATLAS.ti, kot tudi kvantitativno analizo (razen
H3), kjer smo s pomočjo parametričnega testa (t-testa) poskušali ugotoviti, ali je
populacijsko povprečje odgovorov na izbirna vprašanja na 7-stopenjski lestvici (1 – sploh
se ne strinjam in 7 – zelo se strinjam) manjše od 4.
Analiza strateških dokumentov in izvedeni intervjuji so potrdili, da obstoječi, večinoma
zastareli strateški dokumenti ne namenjajo zadostne pozornosti dejanskim ukrepom na
področju zagotavljanja sistematičnega in avtomatiziranega zbiranja podatkov in
informacij, le-ti so namreč izjemno skopo in medlo opredeljeni. V besedilu strategije se
poudarja pomen avtomatizacije pridobivanja podatkov, hkrati pa sam proces zbiranja
podatkov ni natančno določen in je zgolj površno pojasnjen (na katerih točkah
zdravstvene oskrbe, pri katerih poslovnih dogodkih, odgovornost za zbiranje, načini
zbiranja ipd.). H1 lahko potrdimo tako preko kvalitativne analize odgovorov, ki so jih
podali intervjuvanci, kot tudi preko statistične analize (p = 0,006).
Verifikacija H2 je potekala preko treh podhipotez. Pri H2a so intervjuvanci izpostavili
določene težave, ki jih imajo obstoječi ZIS pri zagotavljanju ustreznih podatkov in
informacij (predvsem kliničnih) za oblikovanje zdravstvenih kazalnikov. Kljub temu pa so
izrazili prepričanje, da podatki, ki jih zagotavljajo ZIS, zadostujejo trenutnim potrebam
oblikovanja kvantitativnih in kvalitativnih zdravstvenih kazalnikov. Podoben rezultat so
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razkrili odgovori na izbirno vprašanje, ki se nanaša to temo. Na podlagi opravljene
kvalitativne analize odgovorov intervjuvancev ter statistične analize (p=0,753) H2a ne
moremo potrditi.
Pri H2b so intervjuvanci pojasnili, da je zdravstvena politika v zadnjih letih vložila kar
nekaj napora v opredelitev kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov ter nasploh v
promocijo koncepta zdravstvenih kazalnikov. Intervjuvanci so se tudi strinjali, da
predstavljajo zdravstveni kazalniki, ki ji je opredelila zdravstvena politika, dobro osnovo za
nadaljnji razvoj sistema kazalnikov v slovenskem zdravstvu. Čeprav obstajajo določene
dileme okrog vsebinske ustreznosti kazalnikov, njihovega števila, načina zbiranja ipd., pa
se po mnenju intervjuvancev glavne težave pojavljajo predvsem na operativni ravni
zbiranja, spremljanja in analize kazalnikov. Tudi odgovori na izbirno vprašanje s tega
področja so potrdili takšno mnenje. Na podlagi kvalitativne analize odgovorov
intervjuvancev ter statistične analize (p = 0,490) H2b prav tako ne moremo potrditi.
Pri H2c so intervjuvanci enotno poudarili, da obstoječi modeli kazalnikov ne omogočajo
celovitega spremljanja delovanja zdravstvenega sistema. Obstoječi modeli kazalnikov po
njihovih besedah naj ne bi pokrivali vseh vidikov poslovanja zdravstvenega sistema.
Določena vsebinska področja in upravljavske potrebe so po njihovem mnenju slabo
pokrite. Izpostavili so tudi, da sedanji načini uporabe kazalnikov ne omogočajo ne
celovitega ne ažurnega vrednotenja delovanja zdravstvenega sistema. Kazalniki se po
njihovih trditvah uporabljajo izrazito arbitrarno, spremljanje tako kazalnikov kakovosti kot
tudi kazalnikov poslovne učinkovitosti pa se izvaja pomanjkljivo in nesistematično. Tudi
odgovori na izbirno vprašanje, ki se je nanašalo na to področje, so razkrili enake rezultate.
Na podlagi kvalitativne analize odgovorov intervjuvancev ter statistične analize (p =
0,017) lahko H2c potrdimo. Glede na to, da smo H2 verificirali posredno, in sicer preko
verifikacij podhipotez H2a, H2b in H2c, od katerih H2a in H2b nista bili potrjeni, lahko
rečemo, da je celotna H2 bila potrjena samo v manjšem delu.
Pri H3, ki je bila razvojno naravnana, smo najprej ugotavljali seznanjenost intervjuvancev
s konceptom PIA. 15 intervjuvancev od skupaj 26 jih je potrdilo, da so seznanjeni s
konceptom PIA. V nadaljevanju so tisti, ki so potrdili seznanjenost s konceptom PIA in
njegovimi glavnimi značilnostmi, skoraj soglasno potrdili, da bi uvedba PIA zagotovo
prispevala k bolj celovitemu spremljanju delovanja zdravstvenega sistema. PIA bi naj
oblikovalcem zdravstvene politike in upravljavcem zdravstvenega sistema omogočila boljši
vpogled v drobovje zdravstvenega sistema ter posledično zagotovila več relevantnih in
uporabnih informacij. S tem bi olajšala spremljanje in vrednotenje delovanja
zdravstvenega sistema ter zagotovila pravočasno in ustrezno ukrepanje. PIA naj bi bila po
besedah intervjuvancev še posebej koristna pri zagotavljanju večje preglednosti na
področju, opredelitvi relacij med akterji znotraj zdravstvenega sistema, spremljanju in
evalvaciji ključnih parametrov poslovanja ter strateškem načrtovanju in oblikovanju
potrebnih ukrepov na področju zdravstvenega sistema in ZIS. Hkrati so poudarili, da mora
biti PIA del širše in konsistentne strategije, v katero naj bi bili vključeni vsi pomembni
dejavniki na področju zdravstva. Osamljeni ukrepi po mnenju intervjuvancev namreč
nimajo potenciala za proženje dolgoročno uspešnih sistemskih sprememb, ki so potrebne
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v slovenskem zdravstvu. Pri verifikaciji H3 smo se omejili samo na kvalitativno analizo
odgovorov na zastavljeno opisno vprašanje, statistična analiza pri tem vprašanju ni bila
predvidena, saj pred začetkom izvedbe intervjujev ni bilo jasno koliko intervjuvancev je
seznanjenih s konceptom PIA oziroma kakšna bo reprezentativnost vzorca. Na podlagi
kvalitativne analize odgovorov intervjuvancev, ki so se nanašali na opisano problematiko,
lahko H3 potrdimo. Verifikacija raziskovalnih hipotez je potekala v skladu s postopkovnimi
zahtevami ter temeljila na vzporedni izvedbi kvalitativne in kvantitativne analize
pridobljenih podatkov (razen H3), kar zagotavlja veljavnost in zanesljivost raziskovalnih
ugotovitev.
Raziskava je bila izvedena v skladu s konceptoma veljavnosti in zanesljivosti, ki veljata kot
splošno uveljavljeni merili za vrednotenje verodostojnosti in kakovosti študije primera.
Tako kvalitativni kot tudi kvantitativni del raziskave je temeljil na predpostavkah, ki so
predpisane za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti, kot dveh najpomembnejših vidikov
verodostojnosti študije primera in kasnejše potencialne generalizacije raziskovalnih
izsledkov. Veljavnost izvedene raziskave je bila zagotovljena z uporabo različnih virov
podatkov ter izvedbo analize pridobljenih podatkov z različnih vidikov in na različnih
ravneh. Dosledno je bilo izpeljano sledenje verigi dokazov, kakovost konceptualizacije in
operacionalizacija relevantnih konstruktov sta bili preverjeni v teku pripravljalnih
aktivnosti, in sicer s pridobitvijo povratnih informacij s strani zainteresirane javnosti. Pri
izvedbi študije primera je bilo zadoščeno tudi kriterijem zanesljivosti. Koncept zanesljivosti
se nanaša na sam postopek izvedbe raziskave in predpostavlja predvsem skladnost
raziskovalnih aktivnosti znotraj posameznih faz s postopkovnimi zahtevami študije
primera. Predložena raziskava je bila v celoti izvedena v skladu s postopkovnimi načeli, ki
so bila predstavljena znotraj metodološkega okvirja, celoten postopek izvedbe študije
primera pa je strukturiran in dokumentiran tako, da se lahko ponovi.
Načelo triangulacije, ki predstavlja eno izmed največjih prednosti študije primera, je bilo v
predloženi raziskavi uporabljeno na dveh ravneh. V prvi fazi raziskave je bila uporabljena
triangulacija virov podatkov (intervjuji, analiza strateških dokumentov in projektne
dokumentacije, opazovanje), neposredno za tem pa še triangulacija metodologij
(kvalitativna in kvantitativna analiza). Triangulacija je bila izpeljana v skladu z
metodološkimi načeli, še posebej pomembno pa je, da je ponudila enake rezultate na
obeh področjih uporabe.
Možnost generalizacije je v našem primeru relativno omejena. Glavni razlog za to je
singularna narava izvedene študije primera, ki realno zmanjšuje možnosti za
generalizacijo izsledkov. Na drugi strani pa obstaja tudi razlog, zakaj predložena raziskava
do neke mere dopušča možnost generalizacije raziskovalnih izsledkov. Le-ta izhaja iz
značilnosti projekta eZdravje, ki po obsegu, vrednosti in predvidenem trajanju predstavlja
največji IKT projekt v Sloveniji. Raziskovalni izsledki, ki so bili pridobljeni pri preučevanju
tako pomembnega projekta, sploh če so bili pridobljeni z ustreznim metodološkim
pristopom in v skladu s strogimi postopkovnimi pravili, gotovo predstavljajo pomemben
prispevek k izgradnji teorije na področju in koristen vir za oblikovanje smernic dobre
prakse. Ne glede na stopnjo generalizacije, ki bo pripisana predloženi raziskavi, je treba
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poudariti, da je generalizacija v tem primeru povezana z vidikom opazovanja in
vrednotenja celotne raziskave ter pridobljenih raziskovalnih izsledkov. Le-ti se v veliki meri
skladajo s teoretičnimi izhodišči, ki veljajo na področju razvoja in implementacije velikih
IKT projektov, še posebej s kritičnimi dejavniki uspeha, tveganji ter potencialno eskalacijo
problemov povezanih s projektnim vodenjem.
Doktorska disertacija je poskušala osvetliti večdimenzionalno ozadje informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema kot tudi z informatizacijo povezanih zdravstvenih
kazalnikov ter predstaviti glavne značilnosti koncepta PIA in možnosti za njegovo
implementacijo v slovenskem zdravstvenem sistemu. Rezultati tovrstnih raziskav lahko
predstavljajo dobro izhodišče pri sprejemanju zdravstvenih politik in strateškem
načrtovanju PIA, ki bi naj integrirala ZIS in poslovne vidike zdravstvenega sistema v
funkcionalno celoto ter na eni strani zagotovila razvoj zdravstvenega sistema in kakovost
zdravstvenih storitev, na drugi pa povečala dolgoročno učinkovitost in uspešnost
posameznih zdravstvenih zavodov in celotnega zdravstvenega sistema. Prispevek
izvedene raziskave k znanosti in stroki je večplasten. Interdisciplinarna raziskava se je v
prvi vrsti osredotočila na preučevanje konceptov ZIS in PIA, zaradi kompleksnosti
področja pa so bili v raziskavo zajeti tudi vidiki preučevanja, ki segajo na področje
zdravstvenih, upravno-organizacijskih in ekonomskih ved.
Centralni prispevek doktorske disertacije k znanosti in stroki so smernice in priporočila za
razvoj ustreznega arhitekturnega okvirja ter konceptualni model PIA za slovenski
zdravstveni sistem. Smernice in priporočila v vsaki izmed sekvenčnih faz predstavljajo
zasnovo arhitekturnih elementov (strategije in cilji, model arhitekturnega opisa, referenčni
model funkcij, poslovni model, vrednostna veriga, evalvacijski okvir, poslovna,
podatkovna, aplikacijska in tehnološka arhitektura itd.), ki so prilagojeni trenutnemu
stanju in potrebam slovenskega zdravstvenega sistema. Integracija izoblikovanih
arhitekturnih elementov v funkcionalno arhitekturno rešitev bi lahko pripomogla k
optimizaciji poslovanja in učinkovitejšemu nadzoru ter zagotovila različne koristi
deležnikom v zdravstvenem sistemu.
Drugi pomemben prispevek sta sistematična analiza različnih vidikov razvoja in
implementacije projekta eZdravje ter posnetek trenutnega stanja na področju
informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema. Posnetek trenutnega stanja tako
razkriva zmogljivosti in funkcionalnosti obstoječih ZIS pri zagotavljanju ustreznih
zdravstvenih podatkov in informacij, značilnosti strateških dokumentov na področju
informatizacije ter aktivnosti, povezane z uporabo zdravstvenih kazalnikov za vrednotenje
poslovanja slovenskega zdravstvenega sistema. Celovit pregled na področju zbiranja,
uporabe in analize kazalnikov kakovosti in kazalnikov poslovne učinkovitosti lahko ponudi
upravljavcem zdravstvenih zavodov in predstavnikom zdravstvene politike dobra izhodišča
za nadaljnje korake v povezavi z vrednotenjem kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvenega sistema.
Raziskava je razširila in poglobila znanje o ZIS in PIA na splošno, še posebej pa se je
osredotočila na osvetlitev kritičnih dejavnikov znotraj omenjenih konceptov. S tega vidika
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pričakujemo, da bo raziskava v prvi vrsti pomembno prispevala k izgradnji teoretskega
okvirja na področju ter nadaljnjemu razvoju zdravstvene informatike kot znanstvene
discipline (tudi poslovne in upravne informatike) in enemu od najbolj hitro se razvijajočih
področij informatike, ki je v zadnjih letih vzbudilo velik interes strokovne javnosti v
Sloveniji. Rezultati raziskovanja predstavljajo koristno izhodišče in podporo tudi skupinam
programskih razvijalcev, informacijskim službam v zdravstvenih zavodih kot tudi vsem
zainteresiranim stranem pri analizi, načrtovanju in implementaciji prihodnjih IKT projektov
v slovenskem zdravstvenem sistemu. Raziskava naj bi poleg naštetega pripomogla k
prenosu dobrih praks in izkušenj iz držav z najbolj razvitimi ZIS kot tudi povečala možnosti
za učinkovito evalvacijo IKT projektov, zgodnje predvidevanje potencialnih težav in
sprejemanje pravočasnih ukrepov za njihovo odpravo. Raziskovalni izsledki lahko
predstavljajo dobro podlago za morebitno raziskovanje globljih nivojev PIA slovenskega
zdravstvena sistema in njenih dolgoročnih implikacij na vse deležnike znotraj
zdravstvenega sistema. Temeljita analiza trenutnih razmer na področju zdravstvene
informatike lahko ponudi dobro priložnost za razmislek o oblikovanju novih strateških
izhodišč in opredelitvi prednostnih nalog v nadaljnjem razvoju ZIS.
Kljub doseženim raziskovalnim ciljem in vidnemu prispevku doktorske disertacije k
znanosti in stroki pa izvedena raziskava vsebuje tudi določene omejitve. Ena izmed
najpomembnejših omejitev raziskave izhaja iz znatnega pomanjkanja teoretske podstati
na področju preučevanja ZIS in PIA, še posebej pa njunih dolgoročnih implikacij na
deležnike in druge dejavnike znotraj zdravstvenega sistema. Slednje ugotovitve veljajo
tako za mednarodno okolje kot tudi Slovenijo. Tudi raziskovalni inštrumentarij, vključujoč
specifične tehnike in metode na področju preučevanja, vrednotenja ter razvoja ZIS in PIA,
je relativno neuveljavljen in nedorečen.
Dodatno težavo pri izvedbi raziskave je predstavljalo tudi na eni strani kompleksno, na
strani pa izjemno nestabilno okolje zdravstvenega sistema. Raziskave v tovrstnem okolju
predstavljajo velik izziv, saj se spremembe odvijajo izredno hitro, težko je priti do
relevantnih podatkov in informacij, specifično področje raziskovanja pa je v veliki meri že
vnaprej omejilo krog strokovnjakov, ki dobro pozna problematiko in bi lahko sodelovali v
raziskavi. Omeniti velja tudi časovni okvir raziskave, le-ta se je namreč izvajala v času
velikih sprememb na področju eZdravja. Naključno sovpadanje raziskave z izredno
dinamičnim razvojem dogodkov na področju informatizacije slovenskega zdravstvenega
sistema je na eni strani sicer pripomoglo k večji pripravljenosti strokovnjakov za
sodelovanje, na drugi strani pa raziskava zaradi časovnega ujemanja z burnim obdobjem
na področju eZdravja mogoče ne navaja vseh pomembnih dejstev in dogodkov dovolj
zanesljivo in ažurno. Ob koncu je treba omeniti še eno omejitev, ki izhaja iz narave
preučevane problematike. Uporabnost končnih smernic in priporočil za razvoj PIA v
slovenskem zdravstvenem sistemu zaradi objektivnih okoliščin namreč ni bilo mogoče
preizkusiti v realnem okolju.
Obravnavano področje zaradi naraščajočih javnozdravstvenih izzivov in vse ostrejših
javnofinančnih rezov na področju zdravstva postaja v zadnjih letih tarča vse večjega
interesa tako strokovne kot tudi raziskovalne skupnosti. Glede na trenutni razvoj
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dogodkov v Sloveniji bo interes za preučevanje zdravstvene informatike v prihodnjih letih
še samo naraščal. S tega vidika ponujajo zgoraj omenjene omejitve in še nekatere druge
pomanjkljivosti na obravnavanem področje veliko priložnosti za preučevanje in nadaljnje
raziskovalno delo. Ene najpomembnejših težav, na katere bi se moralo osredotočiti
bodoče raziskovalno delo, so osmislitev in izgradnja čvrstega teoretičnega okvirja na
področju preučevanja ZIS in PIA ter argumentirana opredelitev ustreznega
znanstvenoraziskovalnega inštrumentarija za preučevanje in vrednotenje omenjenih
konceptov. Glede na to, da pri konceptih ZIS in PIA poudarjamo povezave med ljudmi in
IKT, bi bilo treba v prihodnosti verjetno na eni strani več pozornosti nameniti socialnim
vidikom preučevanja tovrstnih sistemov in vlogi posameznika v njihovem kontekstu, na
drugi pa bolje raziskati in analizirati dolgoročne implikacije ZIS in PIA na klinične in
finančne vidika poslovanja zdravstvenega sistema.
Ne glede na vidik preučevanja ponuja obravnavana problematika obilo priložnosti za
prihodnje raziskovalno delo, ki pa mora biti utemeljeno na čvrstih teoretičnih osnovah in
ustreznih metodoloških izhodiščih, v nasprotnem primeru namreč ne bo mogoče
pričakovati ne razvojnega preboja na področju, ne otipljivih javnozdravstvenih in
javnofinančnih koristi.
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