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ekonomika vs. zdravstvo
Kaj je temeljni predmet proučevanja zdravstvenih
ekonomistov?

UČINKOVITOST

Vsa ekonomska vprašanja so vezana na
učinkovitost:
• Koliko virov prerazporediti za zdravstvo?
• Kako razpoložljiva sredstva razporediti med
različne programe?
• Na kakšen način vplivati na obnašanje
deležnikov, da ne bo prekomerne porabe?…
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ekonomika vs. zdravstvo

korist = ℎ 𝑦1 , 𝑦1,…, 𝑦𝑛, 𝑖𝑧𝑖𝑑𝑖 = 𝑔 𝑥1 , 𝑥1 ,…, 𝑥𝑛, 𝑧𝑑𝑟. 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑖𝑛𝑒 = 𝑓(𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧. 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑖𝑘𝑖)

koristnost
(utility)

Presoja kakovosti, HTA in
prilagajanje košarice z
upoštevanjem subjektivnega
vrednotenja izidov (QALY)

uspešnost
(effectiveness)

Presoja kakovosti (npr. klinični
registri), HTA in prilagajanje
košarice

učinkovitost:
• tehnična
• stroškovna (poslovna
uspešnost)
(efficiency)

Presoja poslovanja izvajalcev pri
opravljanju pogodbeno
dogovorjenega programa,…
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ekonomika vs. zdravstvo

solidarnost

učinkovitost

•
•
•
•
•
•

bolezen
dohodek
starost (medgeneracijska)
spol
zaposlenost
naseljenost

dostopnost

kakovost

Kako uresničevati
temeljna načela
zdravstvenega
varstva ob čim
manjših izgubah
učinkovitosti?
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
solidarnost

spodbude na
strani
povpraševanja

PZZ ni dovolj
• ne uresničuje
vseh tipov
solidarnosti
• ni vključena
celotna populacija
kolektivno
financiranje

• OZZ
• državni proračun
moralno
tveganje
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
Finančne
spodbude
→ neposredne
• doplačila
(relativna ali
absolutna)
• odbitki
→ posredne (npr.
referenčne
cene)

Zaščita uporabnikov
(izključene
solidarnost
skupine,
& tržne
maksimumi)

nepopolnosti

spodbude na
strani
povpraševanja

Nefinančne
spodbude
• vratarstvo
• oblikovanje
ponudbe
• čakalne dobe

PZZ ni dovolj
• ne uresničuje
vseh tipov
solidarnosti
• ni vključena
celotna populacija
kolektivno
financiranje

• OZZ
• državni proračun
moralno
tveganje

košarica dobrin
(angl. benefit basket)
ločitev uporabnika od
plačnika/kupca
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
Finančne
spodbude

→ neposredne
• doplačila
(relativna ali
absolutna)
• odbitki
→ posredne (npr.
referenčne
cene)

Nefinančne
spodbude
• vratarstvo
• oblikovanje
ponudbe
• čakalne dobe

Zaščita uporabnikov
(izključene
solidarnost
skupine,
& tržne
maksimumi)

nepopolnosti

spodbude na
strani
povpraševanja

Imamo
doplačila,
a so
zavarovana!?

PZZ ni dovolj
• ne uresničuje
vseh tipov
solidarnosti
• ni vključena
celotna populacija
kolektivno
financiranje

• OZZ
• državni proračun
moralno
tveganje

košarica dobrin
(angl. benefit basket)
ločitev uporabnika od
plačnika/kupca
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
Finančne
spodbude
→ neposredne
• doplačila
(relativna ali
absolutna)
• odbitki
→ posredne (npr.
referenčne
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Zaščita uporabnikov
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solidarnost
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& tržne
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nepopolnosti

spodbude na
strani
povpraševanja

Nefinančne
spodbude
• vratarstvo
• oblikovanje
ponudbe
• čakalne dobe

Razpad
vratarstva!?

PZZ ni dovolj
• ne uresničuje
vseh tipov
solidarnosti
• ni vključena
celotna populacija
kolektivno
financiranje

• OZZ
• državni proračun
moralno
tveganje

košarica dobrin
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
Finančne
spodbude

→ neposredne
• doplačila
(relativna ali
absolutna)
• odbitki
→ posredne (npr.
referenčne
cene)

Nefinančne
spodbude
• vratarstvo
• oblikovanje
ponudbe
• čakalne dobe

Zaščita uporabnikov
(izključene
solidarnost
skupine,
& tržne
maksimumi)

nepopolnosti

spodbude na
strani
povpraševanja

PZZ ni dovolj
• ne uresničuje
vseh tipov
solidarnosti
• ni vključena
celotna populacija

•premalo denarja
•nezadostne kapacitete
•neizkoriščene
zmogljivosti
kolektivno
•neskladnost med
financiranje
strukturo D in S
•odsotnost ostalih
spodbud na strani
• OZZ
povpraševanja

• državni proračun

moralno
tveganje

košarica dobrin
(angl. benefit basket)
ločitev uporabnika od
plačnika/kupca
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
Učinek na enoto vložka

Knjige = potencialne nove tehnologije

Vpliv na proračun

učinek na enoto vložka > praga
ali

Izključene tehnologije

Učinek na enoto vložka

Sprejete tehnologije
knjižna polica = razpoložljiva sredstva

vložek na enoto učinka < praga

Prag za
vključitev nove
tehnologije
(angl.
threshold)
Vpliv na proračun

Omejena razpoložljiva sredstva
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Učinkovitost in ločitev uporabnika od
plačnika
Celovite ekonomske evalvacije:
• analiza stroškov in dobrobiti (cost-benefit analysis-CBA)
• analiza stroškov in koristi (cost-utility analysis-CUA)
• analiza stroškov in uspešnosti/učinkov (costeffectiveness analysis-CEA)

Izključene tehnologije

Učinek na enoto vložka

Sprejete tehnologije

Neustrezno razvito področje:
• metodologija za CBA z
družbenega vidika za
investicije, financirane iz
proračuna
• metodologija za CEA in CUA
prvenstveno z vidika plačnika
za vključitev zdravil v
financiranje s strani ZZZS

Prag za
vključitev nove
tehnologije
(angl.
threshold)
Vpliv na proračun

Omejena razpoložljiva sredstva
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Učinkovitost in
neprofitnost
Solidarnost in
tržne
nepopolnosti

Spodbude na
strani
ponudbe

Opredelitev potreb
Regulacija količin
• monopol: prenizka ponudba
• asimetrija informacij: s strani
ponudbe spodbujeno D
• javne/klubske dobrine: problem
prostih strelcev in prenizka ponudba
• pozitive eksternalije v potrošnji:
prenizko D
Neprofitno
poslovanje
izvajalcev

→ regulacija cen in
količinski cilji
Profit:
• normalni ✓ ×
• neravnotežni

×

• ekstra ✓

Neučinkovitost

→ omejitve glede
razpolaganja z dobičkom
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Učinkovitost in
neprofitnost
Plačilni modeli:
• po storitvi
• po primeru (SPP)
• glavarina
• novi pristopi
Spodbude na
strani
ponudbe

Solidarnost in
tržne
nepopolnosti

→ problem
principala
in agenta

Opredelitev potreb
Regulacija količin
• monopol: prenizka ponudba
• asimetrija informacij: s strani
ponudbe spodbujeno D
• javne/klubske dobrine: problem
prostih strelcev in prenizka ponudba
• pozitive eksternalije v potrošnji:
prenizko D
Neprofitno
poslovanje
izvajalcev

→ regulacija cen in
količinski cilji
Profit:
• normalni ✓ ×

npr. plačevanje
po svežnjih
(bundled
payments),…

• neravnotežni

×

• ekstra ✓

Neučinkovitost

→ omejitve glede
razpolaganja z dobičkom

Način plačevanja, organizacija izvajalcev,
omejitve glede razpolaganja z dobičkom,…
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Učinkovitost in
neprofitnost
Plačilni modeli:
• po storitvi
• po primeru (SPP)
• glavarina
• novi pristopi

Solidarnost in
tržne
nepopolnosti

Spodbude na
strani
ponudbe

Javna vs.
zasebna
mreža

Opredelitev potreb
Regulacija količin
• monopol: prenizka ponudba
• asimetrija informacij: s strani
ponudbe spodbujeno D
• javne/klubske dobrine: problem
prostih strelcev in prenizka ponudba
• pozitive eksternalije v potrošnji:
prenizko D
Neprofitno
poslovanje
izvajalcev

→ regulacija cen in
količinski cilji
Profit:
• normalni ✓ ×

npr. plačevanje
po svežnjih
(bundled
payments),…

• neravnotežni

×

• ekstra ✓

Neučinkovitost

→ omejitve glede
razpolaganja z dobičkom

Način plačevanja, organizacija izvajalcev,
omejitve glede razpolaganja z dobičkom,…
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Učinkovitost in
neprofitnost
Plačilni modeli:
• po storitvi
• po primeru (SPP)
• glavarina
• novi pristopi
Spodbude na
strani
ponudbe

Solidarnost in
tržne
nepopolnosti

Npr. SPP: od
leta 2004
avstralske
uteži

Opredelitev potreb
Regulacija količin
• monopol: prenizka ponudba
• asimetrija informacij: s strani
ponudbe spodbujeno D
• javne/klubske dobrine: problem
prostih strelcev in prenizka ponudba
• pozitive eksternalije v potrošnji:
prenizko D
Neprofitno
poslovanje
izvajalcev

→ regulacija cen in
količinski cilji
Profit:
• normalni ✓ ×

npr. plačevanje
po svežnjih
(bundled
payments),…

• neravnotežni

×

• ekstra ✓

Neučinkovitost

→ omejitve glede
razpolaganja z dobičkom

Način plačevanja, organizacija izvajalcev,
omejitve glede razpolaganja z dobičkom,…
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Učinkovitost in
neprofitnost
Plačilni modeli:
• po storitvi
Solidarnost in
tržne
• po primeru (SPP)
nepopolnosti
• glavarina
Na koga delujejo
• novi pristopi

spodbude?
Spodbude na
strani
ponudbe

→ problem
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in agenta

Opredelitev potreb
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Način plačevanja, organizacija izvajalcev,
omejitve glede razpolaganja z dobičkom,…
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Učinkovitost in
dostopnost
Solidarnost in
tržne
nepopolnosti

Spodbude na
strani
ponudbe

• Rigidna zdravstvena mreža
• Specializacija povečuje vlogo
doseganja optimalne velikosti
• Transnacionalne zdravstvene
mreže

Neprofitno
poslovanje
izvajalcev

→ regulacija cen in
količinski cilji
Zasnova javne mreže

Neučinkovitost

dostopnost
vs.
optimalna velikost in
učinkovitost
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Namesto zaključka

Nekaj bistveno bolj relevantnih vprašanj za predvolilna
soočanja, kot so:
• ukinjanje doplačil, ki so predmet dopolnilnega zavarovanja,
• korupcija,
• dvoživke,...
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