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Nekateri uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške. Vsa imena uporabnikov so spremenjena.
Besedilo ni lektorirano.
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1 Uvod
Inštitut RS za socialno varstvo je v obdobju od septembra 2016 do junija 2017 skupaj s člani širše
delovne skupine izvajal operacijo (projekt) Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo
podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bila prijavljena v okviru
prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine ter prednostne naložbe
Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z
zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si). V pričujočem poročilu
predstavljamo rezultate prve aktivnosti operacije, tj. priprave orodja za ugotavljanje potreb
uporabnikov, metodike postopka ter ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe, ki so
bili oblikovani v sodelovanju s širšo delovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov zdravstvene in
socialne smeri. Pri razreševanju strokovnih dilem je sodelovala tudi Monika Gabanyi, ki je bila s strani
Evropske komisije imenovana za strokovnjakinjo, ki nudi pomoč Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvu za zdravje (MZ) pri oblikovanju sistema dolgotrajne
oskrbe v Sloveniji.
Besedilo, pripravljeno v tem dokumentu, je v večjem delu usklajeno s člani delovne skupine, vendar pa
ni nujno, da v celoti predstavlja stališča vseh članov. Prav tako velja opozoriti, da smo poročilo
vsebinsko pripravljali predstavniki socialne stroke, zato mestoma bolj poudarjamo ta vidik dolgotrajne
oskrbe. To ni namenoma, je posledica našega boljšega poznavanja tega področja, pri čemer pa nikakor
ne želimo zmanjševati pomena zdravstvene stroke.
Operacija je odgovor na izzive sedanjih sistemov dolgotrajne oskrbe, kjer je uporabnik obravnavan
neenotno in segmentirano, znotraj zdravstvenega, socialnega, pokojninskega, družinskega,
invalidskega in izobraževalnega sistema. Potrebe posameznika in iz njih izhajajoča vsebina in obseg
pomoči in podpore (pravice) so različno definirane, kriteriji in postopki za ugotavljanje potreb so
neenotni, neusklajeni, zapleteni in različno dolgi, uporabniki pravice uveljavljajo v različnih sistemih pri
tem pa so različno obravnavani, čeprav imajo primerljive potrebe. Nov zakon za dolgotrajno oskrbo bo
to področje enotno urejal, uporabniki pa bodo do sredstev za dolgotrajno oskrbo upravičeni na podlagi
zavarovanja.
Namen operacije je bil tako oblikovati orodje, postopke in metode, s katerimi bomo lahko določili, ali
so zavarovanci upravičeni do dajatev (sredstev, storitev) iz zavarovanja. Oblikovano orodje je
predpogoj za začetek izvajanja pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje zakona. Tako
metodologija, ki je bila razvita v okviru operacije, omogoča na podlagi enotnih kriterijev in postopka
ugotoviti potrebe uporabnika po dolgotrajni oskrbi, obseg in vsebino potrebne pomoči ter stopnjo
upravičenosti. Ker gre pri dolgotrajni oskrbi za integracijo socialne in zdravstvene stroke, je orodje
integrirano in pripravljeno tako, da ga lahko uporabljata obe stroki.
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Aktivnosti smo izvajali v šestih fazah. V prvi fazi aktivnosti je bila ustanovljena delovna skupina1, ki jo
je vodil IRSSV (upravičenec). Namen njene ustanovitve je bila doslednejša izvedba aktivnosti, h kateri
je pripomogla raznovrstnost skupine in reference članov. Delovna skupina je bila izbrana glede na
strokovne izkušnje in področja dela; z namenom zagotovitve integriranega pristopa k pripravi orodja
za ocenjevanje potreb so bili v delovno skupino vključeni strokovnjaki z vseh področij dolgotrajne
oskrbe, tj. a) pomoči na domu; b) zdravstvene nege; c) delovne terapije; d) fizioterapije; f) socialnega
dela. Delovna skupina se je sestala dvajsetkrat. V drugi fazi so se člani delovne skupine seznanjali z
obstoječo literaturo s področja ocenjevanja potreb v slovenskem prostoru in z dobrimi praksami iz tujih
držav ter z že obstoječim načinom ocenjevanja potreb na terenu. Člani delovne skupine so pripravili
kriterije za ocenjevanje primernosti posameznih orodij in analize prednosti, pomanjkljivosti, tveganj in
priložnosti (t. i. SWOT analize) posameznih orodij. V tretji fazi je bila izvedena Mednarodna delavnica
o ocenjevanju potreb, načrtovanju storitev in določanju upravičenosti v dolgotrajni oskrbi (v
nadaljevanju: mednarodna delavnica), ki je potekala v Ljubljani 24. in 25. oktobra 2016, in kjer so
predavali tudi tuji strokovnjaki s področja dolgotrajne oskrbe. Ti so predstavili dobre prakse
ocenjevanja potreb in ocenjevanje potreb v različnih sistemih dolgotrajne oskrbe v Evropi ter hkrati,
na podlagi prej poslane literature, ponudili konkretne usmeritve delovni skupini za nadaljnje delo. V
četrti fazi je bil pripravljen prvi predlog orodja za ocenjevanje potreb, v peti pa metodika postopkov v
obliki protokolov ter predlog postopka ugotavljanja upravičenosti uporabnikov do dajatev iz sistema
dolgotrajne oskrbe. Člani delovne skupine so orodje testirali in prilagodili glede na rezultate testiranja.
V zaključni fazi je bil pripravljen končni rezultat 1. aktivnosti operacije (povzet v tem poročilu), in sicer:
a) končno orodje za oceno stanja uporabnika; b) predlog osebnega načrta uporabnika; c) predlog
ugotavljanja upravičenosti do dajatev iz sistema dolgotrajne oskrbe za uporabnika in d) pripravljeni
protokoli in postopki ocenjevanja potreb.
V poročilu v prvem poglavju predstavljamo nekaj informacij o trenutnem sistemu dolgotrajne oskrbe
v Sloveniji, sledi poglavje o ključne dilemah in izzivih ocenjevanja potreb po dolgotrajni oskrbi v
Sloveniji. V nadaljnjih dveh poglavjih predstavljamo različne prakse in pristope k ocenjevanju potreb
doma in v EU, s poudarkom na nemškem sistemu, ki nam služi kot osnova priprave našega načina
ocenjevanja. Sledi predlog ocenjevanja potreb in določanja upravičenosti v slovenskem sistemu, opis
korakov ocenjevanja ter umestitev ocenjevanja v sistem enotne vstopne točke (v nadaljevanju: EVT).
Zaradi rezultatov mednarodne delavnice ter sklepa sestanka delovne skupine (dne 26. 10. 2016), ki sta
določala, da a) je treba pri pripravi orodja večji pomen nameniti osebnemu načrtovanju; b) je treba za
rabo osebnega načrtovanja pripraviti natančne smernice in posebno pozornost posvetiti zagotavljanju
objektivnosti rabe ter c) se v pilotu preizkusili dva principa postopka ocenjevanja potreb, v prilogi
dodajamo še postopek ocenjevanja potreb po metodi osebnega načrtovanja. V prilogah je dostopno
tudi izbrano orodje ter navodila za njegovo rabo ter druga besedila, ki so bila pripravljena v okviru
operacije.
IRSSV je bil kot upravičenec izbran zaradi številnih izkušenj s področja dolgotrajne oskrbe, in sicer je
med drugim sodeloval:

1

Delovna skupina prvega delovnega sklopa »Priprava orodij za ugotavljanje potreb uporabnikov, metodika postopka ter
ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe«. V nadaljevanju besedila večinoma uporabljamo izraz »delovna
skupina«.
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-

-

pri vodenju Medresorske delovne skupine za statistično spremljanje dolgotrajne oskrbe,
katere glavni cilj je bil vzpostavitev pogojev za sistematično spremljanje stanja na področju
dolgotrajne oskrbe;
v pilotnem projektu s področja patronažnega varstva (2013);
v projektu Measuring social protection for older people with long-term care needs, ki je
potekal od leta 2014 in še poteka (OECD);
v projektu Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI), od 2013 do 2015, katerega namen
je bil priprava podlag za celovito strategijo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji;
v delovni skupini za področje dolgotrajne oskrbe na Ministrstvu za zdravje (od leta 2016);
v mednarodnem projektu CONSENSO, kjer pilotno preverjajo nove modele koordinirane, v
preventivo usmerjene oskrbe za starejše;
na številnih posvetih, okroglih mizah, predavanjih, …
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2 Trenutni sistem izvajanja DO v Sloveniji
V Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe ni sistemsko urejeno kot enotno samostojno področje, temveč
so naloge dolgotrajne oskrbe porazdeljene med zdravstveno in socialno področje, posamezne naloge
so v pristojnosti dveh, posredno treh ministrstev: Ministrstva za zdravje (MZ) in Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), v okviru izobraževalnega sistema pa posredno
tudi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pravno je dolgotrajna oskrba urejena v
okviru šestih različnih zakonov in se izvaja preko šestih med seboj slabo povezanih sistemov socialne
varnosti:
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja (po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ZPIZ-22),
- zdravstvenega zavarovanja (po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
ZVZZ3),
- zavarovanja za starševsko varstvo (po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
ZSDP-14),
- socialnih prejemkov in socialnovarstvenih storitev (po Zakonu o socialnem varstvu, ZSV5,
Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, ZSVarPre6 in Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, ZUPJS7)
- skrbi za vojne veterane (po Zakonu o vojnih veteranih, ZVV8 in Zakonu o vojnih invalidih, ZVojI9)
ter
- Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP10).
Po sedanji ureditvi v Sloveniji dolgotrajno oskrbo zagotavljamo na različne načine, z različnimi
storitvami socialnega in zdravstvenega varstva in denarnimi prejemki. Natančneje lahko načine
zagotavljanja dolgotrajne oskrbe v skladu s slovensko in v mednarodnem merilu uveljavljeno prakso,
prikažemo na vsaj dva načina. Lahko upoštevamo razvrstitev, ki jo uporabljajo npr. Huber in drugi
(2009) in Öesterle (2011), ki zagotavljanje dolgotrajne oskrbe prikažejo s triado storitev
institucionalnega varstva, skupnostne oskrbe oz. oskrbe na domu ter denarnih prejemkov. Lahko pa

2 Zakon o pokojninskem

in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15
3 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT
4 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15)
5 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17)
6 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16)
7 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13
– ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16)
8 Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 –
ZUJF in 32/14)
9 Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF in 19/14)
10 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG,
122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A)
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sledimo razvrstitvi, ki jo uporabljajo Jorens in drugi (2011), Flaker in drugi (2011a), Rafaelič in Nagode
(2012) in povemo, da storitve dolgotrajne oskrbe v Sloveniji zagotavljamo:
- z institucionalnim varstvom (bivanje v instituciji, kot je npr. dom za stare, posebni
socialnovarstveni zavod itd.),
- na domu oz. s skupnostno oskrbo (npr. pomoč na domu, patronažno varstvo),
- v vmesnih (stanovanjskih skupinah) oz. dnevnih oblikah (varstveno delovni centri (dnevni del),
dnevni centri itd.) in
- z denarnimi prejemki (npr. dodatek za pomoč in postrežbo) (v Nagode in drugi 2014a).
Po ugotovitvah poročila analize zdravstvenega sistema v Sloveniji (MZ 2016) glede potreb in
financiranja dolgotrajne oskrbe izdatki za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji predstavljajo samo manjši
delež BDP in so precej nižji od zdravstvenih izdatkov, njihova rast pa je precej višja. Poročilo kaže, da
bo poraba za dolgotrajno oskrbo glede na različne scenarije hitro rasla in da bo raven rasti različna za
različne javne vire financiranja dolgotrajne oskrbe. Tudi ob optimističnih ocenah glede rasti potreb
zaradi staranja prebivalstva bodo demografske spremembe več kot podvojile izdatke za dolgotrajno
oskrbo do leta 2035.
Analiza zdravstvenega sistema je tudi pokazala, da obstajajo štirje glavni javni viri financiranja
dolgotrajne oskrbe, skoraj polovica javne porabe zanjo pa gre iz zdravstvene blagajne. ZZZS bo ob
nespremenjeni ureditvi soočen z največjim absolutnim porastom izdatkov, saj se izdatki nanašajo
pretežno na dolgotrajno oskrbo za stare. MDDSZ bo soočeno le z manjšim porastom, saj se njihovi
izdatki za dolgotrajno oskrbo nanašajo na mlajše skupine prebivalstva. Zasebno financiranje
dolgotrajne oskrbe se skoraj v celoti nanaša na neposredna plačila iz žepa uporabnikov in je v znatnem
porastu. Ob predpostavki, da bodo potrebe po storitvah, financiranih iz zasebnih virov, rasle, se bo ta
rast, če ne pride do sprememb v sistemu, strmo nadaljevala, kar ne bo vzdržno (MZ 2016) Nepotrebna
kompleksnost zdajšnjega javnega financiranja dolgotrajne oskrbe po ugotovitvah analize
zdravstvenega sistema vodi v nejasnosti glede upravičenosti in težave pri dostopu do kombiniranih
storitev, ki jih upravičenec potrebuje. To je lahko eden od razlogov za preveliko zanašanje na
institucionalno oskrbo. Nujen bo razmislek o poenostavitvi (še posebej javnega) financiranja
dolgotrajne oskrbe. Tako poenostavitev bi lahko dosegli bodisi z vzpostavitvijo skupne organizacijske
oblike znotraj javne uprave, ki bi celostno pokrivala to področje, bodisi s koordinacijskim mehanizmom
za usklajevanje različnih finančnih virov in pravic uporabnikov (MZ 2016). Prvi korak v tej smeri so že
naredili na MZ z ustanovitvijo Direktorata za dolgotrajno oskrbo.

2.1 Pregled uvajanja dolgotrajne oskrbe kot enotnega področja v Sloveniji
Urejanju področja dolgotrajne oskrbe že več let posvečamo veliko pozornost. Že skoraj petnajst let
(prve pobude so nastale leta 2002, priprave zakona na MDDSZ pa so se začele leta 2003 (Dominkuš
2010)) je v pripravi krovni zakon, ki naj bi uredil področje dolgotrajne oskrbe. Leta 2004 je takratna
vlada sprejela izhodišča za reformo sistema dolgotrajne oskrbe, v katerih je poudarila, da je v pogojih
»starajoče se družbe« dolgotrajna oskrba tveganje državljanov, za katerega mora obstajati
zavarovanje, podobno kot je zdravstveno, pokojninsko, invalidsko zavarovanje in zavarovanje za
primer brezposelnosti. To ostaja glavno izhodišče reforme sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
(Dominkuš in drugi 2014). Intenzivnost priprave zakona je v vsem tem času nihala. Bolj ali manj
intenzivno so potekale številne razprave v strokovni javnosti, bilo je več pobud po sistemski ureditvi
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tega področja. MDDSZ je v tem času oblikovalo dve različici zakona, prvo leta 2005, drugo pa 2010.
Priprave predlogov zakona so se lotili tudi drugi. Tako so v letih 2010 in 2011 pripravili kar tri predloge
zakona o dolgotrajni oskrbi. Eden je nastal pod okriljem MDDSZ (Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi
in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo: MDDSZ 2006a, 2010), drugi pod okriljem Zveze društev
upokojencev Slovenije (Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo,
ZDUS 2011), tretji pa v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (Predlog Zakona o dolgotrajni negi
in pomoči, SSZS 2010) (Nagode in drugi 2014a).
MDDSZ je že v Nacionalnem poročilu o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za
obdobje 2008–2010 (MDDSZ 2008) identificiralo več pomanjkljivosti obstoječega sistema, med drugim
tudi, da:
-

obstoječe storitve in prejemki niso povezani v enovit sistem,
slaba koordinacija med službami, ki zagotavljajo različne storitve, otežuje dostopnost do
storitev in zmanjšuje njihovo kakovost,
uporabnikom ni vedno omogočena enaka dostopnost do kakovostnih storitev in mnogokrat
storitve ne zadovoljijo potreb,
so storitve v bivalnem okolju slabo razvite, kar povzroča dodaten pritisk na podaljševanje
dragih hospitalizacij in širitev institucionalnih oblik dolgotrajne oskrbe.

Tudi v številnih strateških dokumentih v Sloveniji že dalj časa namenjamo posebno pozornost področju
dolgotrajne oskrbe (npr.: Strategija varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno
staranje prebivalstva; Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010;
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020). V njih poskušamo predvsem
zastaviti cilje za preureditev sistema, kot so jih denimo zapisali v Nacionalnem poročilu o strategijah
socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2008–2010 (MDDSZ 2008):
- omogočiti dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe vsemu prebivalstvu, ki jih potrebuje,
- spodbujati odgovornost posameznika in njegove družine za zagotavljanje primerne ravni
dolgotrajne oskrbe,
- načrtno razvijati preventivno delovanje na tem področju in spodbujati rehabilitacijo v
dolgotrajni oskrbi,
- spodbujati uporabo sodobnih tehnologij na področju dolgotrajne oskrbe,
- zagotoviti boljšo in enakomernejšo dostopnost teh storitev po območjih Republike Slovenije,
pri čemer naj bi imela prednost oskrba na domu,
- doseči izenačenost pravic med vsemi upravičenci ne glede na kraj bivanja ali na vrsto pomoči
(institucionalna ali na domu),
- doseči večjo učinkovitost in transparentnost sredstev, ki se vlagajo v dolgotrajno oskrbo,
- povezati izvajalce dolgotrajne oskrbe v funkcionalno celovit, racionalen in učinkovit sistem,
- uvesti solidarnostno financiranje področja dolgotrajne oskrbe na načelih socialnih zavarovanj,
- z uvedbo posebnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo povečati socialno varnost in kakovost
življenja ljudi, ki imajo zmanjšano sposobnost samooskrbe in potrebujejo pomoč pri
opravljanju dnevnih življenjskih dejavnosti.
V letu 2017 je pripravo zakona prevzelo MZ, kjer so že v letu 2016 oblikovali delovno skupino za
področje dolgotrajne oskrbe. Njene naloge so bile predvsem priprava:
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-

-

vsebinskih izhodišč za koncept dolgotrajne oskrbe z vidika MZ, ki vključujejo košarico pravic za
dolgotrajno oskrbo, mehanizem ocene potreb in osebno načrtovanje oskrbe, izhodišča
koordinacije izvajanja in spremljanja ter predloge za financiranje,
predlogov za dopolnitev predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi,
stališč, predlogov in gradiv v okviru obravnave in sprejemanja predpisov v Vladi RS, Državnem
zboru RS in Državnem svetu RS.

2.2 Definicija dolgotrajne oskrbe
Definicije dolgotrajne oskrbe se med državami razlikujejo in so odvisne od nacionalne zdravstvene in
socialne politike, kulturnega okolja in ekonomskih možnostih. Skupno izhodišče vseh definicij je, da gre
pri dolgotrajni oskrbi za dalj časa trajajoče zagotavljanje storitev in podpore ljudem, ki so zaradi
različnih razlogov odvisni od tuje pomoči. Odvisnost pomeni stanje, ko nekdo zaradi zmanjšanja
telesne, psihične ali intelektualne samostojnosti potrebuje pomoč pri opravljanju temeljnih in
podpornih življenjskih dejavnosti11 (Dominkuš 2010). Večina definicij zajema pomembnost integracije
oz. dobre koordinacije, povezovanje in pretok informacij v službah, ki oskrbo izvajajo, med več službami
in med izvajalci in uporabniki ali neformalnimi izvajalci oskrbe. Peternelj in drugi (2006) integrirano
oskrbo opredelijo kot celostno obravnavo, ki izhaja izključno iz potreb uporabnika s prehodnimi in
dolgotrajnimi zdravstvenimi in socialnimi stanji in mnogovrstnimi vzporednimi problemi. Integrirana
oskrba je oblika pristopa, ki omogoča kontinuirano, nepretrgano obravnavo starih ljudi, ljudi s kronično
boleznijo, ljudi z degenerativnimi spremembami, ljudi po poškodbah in ljudi z ovirami (invalidnostjo).
Medresorska delovna skupina za pripravo zbirke podatkov za spremljanje storitev in izdatkov za
dolgotrajno oskrbo (Nagode in drugi 2014a) je uporabila mednarodno definicijo dolgotrajne oskrbe, ki
je bila postavljena v okviru metodologije sistema zdravstvenih računov (SHA):
Dolgotrajno oskrbo mednarodne institucije (OECD, Eurostat, WHO) v enotni definiciji opredeljujejo kot niz
storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti (fizične ali kognitivne) in ki so
posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih
opravil. Temeljna dnevna opravila (ADL ) oz. storitve osebne oskrbe se pogosto zagotavljajo v kombinaciji z
osnovnimi zdravstvenimi storitvami kot so zdravstvena nega, zdravstvena preventiva, rehabilitacija ter
paliativna oskrba. Podporna dnevna opravila (IADL) oz. storitve podporne oskrbe so povezane predvsem s
pomočjo v gospodinjstvu (Colombo in drugi, 2011: 11-12).

Kot navajajo Nagode in drugi (2014a) je definicija iz leta 2006 (OECD, WHO, Eurostat 2006) določila
razmejitev med zdravstvom in socialnim varstvom ter agregat celotnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo.
Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo so postali pomembna kategorija, ki se spremlja v okviru sistema
zdravstvenih računov, in sicer kot vsota izdatkov za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe in izdatkov za
socialni del dolgotrajne oskrbe. V skladu s to metodologijo so tudi že pripravili prve ocene celotnih
izdatkov za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji.
11

Pripravljavci poročila v besedilu pretežno uporabljamo izraze ADL (temeljne dnevne dejavnosti) in IADL (podporne dnevne

dejavnosti), razen v primeru citiranj drugih avtorjev in posebnih poimenovanj. Termin »opravila« smo se odločili spremeniti,
saj opravila običajno obravnavamo kot manj pomembna (v primerjavi z dejavnostmi), kar oži pomen dolgotrajne oskrbe.
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Slika 1: Meje med zdravstvenim delom (HC.3) in socialnim delom (HC.R.1) dolgotrajne oskrbe

Vir: Nagode in drugi (2014a).

Zadnja definicija, ki naj bi veljala v Sloveniji, je zapisana v »Izhodiščih za sistemsko ureditev dolgotrajne
oskrbe v Sloveniji«, ki jih je MZ predstavilo na Strokovnem posvetu za izvajalce dolgotrajne oskrbe,
aprila 2017 v Celju:
»Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih
sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih
in/ali podpornih dnevnih opravil«.
Omenjena definicija, ki izhaja iz mednarodne definicije dolgotrajne oskrbe, le-to reducira na storitve
ADL in IADL, storitve rehabilitacije in vzdrževanja sposobnosti ter socialnega vključevanja pa izloča oz.
jih opredeljuje znotraj obstoječih sistemov zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem opozarjamo,
da ne smemo pozabiti, da vlaganje v vzdrževanje sposobnosti in socialno vključevanje vzdržuje in
podaljšuje sposobnost uporabnika za samostojno življenje, kar posredno pomeni tudi manjše celotne
stroške.

2.3 Povezanost dolgotrajne oskrbe z življenjskim svetom uporabnikov
Pri razmišljanju o vlogi dolgotrajne oskrbe v vsakdanjem življenju uporabnika se velja opreti na znanje
in izkušnje, ki temeljijo na obstoječem znanstvenem raziskovanju12 in praktičnem izvajanju metode
osebnega načrtovanja in izvajanja storitev.
Glavni namen dolgotrajne oskrbe je prav gotovo zadovoljevanje dodatnih potreb uporabnika, ki
nastanejo zaradi odvisnosti od pomoči drugih. Ne glede na to, kako (na kakšen način, s katerimi
storitvami in iz katerih virov) se bo uveljavljala pomoč in podpora pri zagotavljanju teh potreb, je nujno
opozoriti, da je uspeh dolgotrajne oskrbe neločljivo povezan z uspešnostjo njihovega zadovoljevanja in
odvisen od njega. Gre za to, da se potrebe uporabnikov ne nehajo pri temeljnih dnevnih dejavnostih
(ADL) in podpornih dnevnih dejavnostih (IADL), temveč je pri ocenjevanju potreb po dolgotrajni oskrbi
potrebno upoštevati njihovo prepletanje z drugimi potrebami. Zato je nujno poznati razmere tudi na
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Glej: Flaker in drugi (2008) Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje; Flaker in drugi (2011) Nastajanje
dolgotrajne oskrbe: Ljudje in procesi – eksperiment in sistem; Flaker in drugi (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev;
Mali, J. (2013), Dolgotrajna oskrba v mestni občini Ljubljana.
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drugih področjih in reševati probleme povezane s tem. Le tako lahko zagotovimo uspešno in učinkovito
dolgotrajno oskrbo ljudem, ki jo potrebujejo.
Ljudje, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, jo potrebujejo ravno zato, ker niso sami, brez dodatne
pomoči, sposobni zadovoljiti svojih potreb. Za zadovoljevanje teh potreb potrebujejo pomoč in
podporo drugih. Kakšno pomoč potrebujejo, v kakšnem obsegu, na katerih življenjskih področjih, lahko
ugotavljamo le, če (namesto pretiranega zanašanja zgolj na medicinske diagnoze) analiziramo njihov
življenjski svet, v katerem se pokažejo dejanski problemi in rešitve. Trenutne opredelitve dolgotrajne
oskrbe ne upoštevajo dejavnikov vsakdanjega življenja, ki jih lahko razdelimo v naslednjih osem
kategorij oz. indeksov potreb:
-

-

življenjski dogodki (namesto hospitalizacije in institucionalizacije – obremenitve in
razbremenitve, gotovost, smisel, živeti v skupnosti)
stanovanje (stanovanjska stiska, biti kje, stanovanjsko razmerje)
delo in denar (potreba in sredstvo za zadovoljevanje potreb, delovno mesto, ustvarjanje,
ohranjanje in obnavljanje delovnih zmožnosti, invalidnost in upokojitev, dohodki, neplačano
delo)
vsakdanje življenje (potek življenja, dneva, rutine, gospodinjstvo, prosti čas, opravki),
nelagodje v interakciji (alternative stigmativni interakciji, »dedramatizacija«, zaupniki in
prevajalci),
stiki in družabnost (mreže, osamljenost, družabnost, svojci in bližnji),
institucionalna kariera (bivanje v instituciji, stiki s strokovnjaki, potrebe osebja, okoliščine
kariere) in
neumeščenost in pripadnost (krepitev moči, osamosvajanje od družine, partnerja, od
institucije in strokovnjakov, samostojno življenje, pripadnost, akcija, subjektivnost, skrb zase,
spol in etnična pripadnost).

Eno od pomembnih vprašanj v vsakdanjem življenju uporabnikov dolgotrajne oskrbe je vprašanje
institucionalizacije. Življenje sodobnega človeka je sicer nenehno povezano s številnimi institucijami,
saj smo od rojstva do smrti vpeti v delovanje ustanov. Nekateri pa tudi v resnici živijo v institucijah,
bivajo za njihovimi zidovi in ločeno od zunanjega življenja. Institucionalizacija se sicer kaže kot izhod iz
nevzdržne življenjske drame, ki na videz nima drugega izhoda. V življenje naj bi znova vnesla gotovost
in varnost, pa tudi ustvarila smisel. Vendar institucija osmišlja življenje predvsem drugim, ne ljudem z
dolgotrajnimi stiskami.
Osnovna potreba vsakega posameznika je potreba po stanovanju, potreba kje bivati. Stanovanje
oziroma bivališče je prostor za druženje s prijatelji, za ustvarjanje družine, za shranjevanje potrebščin
in drugih stvari. Omogoča nam zasebnost, naslov stalnega bivališča pa je ena od osnovnih
administrativnih podlag naše identitete. Pri ljudeh, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, se pojavlja vrsta
različnih situacij v katerih jim vprašanja, povezana s stanovanjem ali bivanjem, povzročajo stiske
(institucionalizirani pogosto izgubijo stanovanje in stvari, ki so jih imeli v njem shranjene, nimajo se
kam vrniti, drugi imajo težave pri vzdrževanju stanovanja). Stanovanje lahko postane tudi neuporabno,
nefunkcionalno in mu ne omogoča več samostojnega življenja, saj lahko zaradi starosti ali nesreče
postane slabše gibljiv ali se zaradi demence v njem ne znajde več. Včasih ljudje potrebujejo prostore,
v katere se lahko začasno umaknejo, jih ustrezno opremijo ali v njih dobijo storitve, ki jim zagotavljajo
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kakovostno življenje v skupnosti. Pomembno je, da v njih vzdržujejo dejavnosti, ki jih zmorejo in ki jim
zagotavljajo, da ostanejo v prostoru, v katerem se počutijo domače.
Ena od osnovnih človekovih potreb je delo kot dejavnost in ustvarjalnost, pa tudi kot vir dohodkov in
socialne varnosti. Je potreba sama po sebi, saj brez dela ni človeškega življenja. Z delom si izoblikujemo
osebno identiteto, pojmovanje o sebi, saj se povezujemo z drugimi in oblikujemo naš življenjski svet.
Počutimo se koristni, saj si z učinki dela najlažje predstavljamo naš prispevek k obstoju družbe. Ljudje,
ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, pogosto ne vedo, kaj bi s časom, saj so izključeni iz dela. Počutijo se
nekoristne, njihovo življenje pa izgublja smisel. Pomembno je, da si najdejo nove dejavnosti, nove
zaposlitve, potrebujejo pa tudi prosti čas, zapolnjen z drugačnimi aktivnostmi, vse skupaj pa ustvarja
podobo njihovega vsakdanjega življenja. Potrebo po delu lahko torej členimo na potrebo po dejavnosti
in ustvarjanju, dohodku in statusi (zaposljivost kot temelj socialne varnosti), pa izobraževanju in
usposabljanju, identiteti, ki nam jo z mrežo, umikom in ritmom dela zagotavlja in potrebo po koristnem
prispevku skupnosti.
Poleg dela, doma, družine in prijateljev je naše življenje sestavljeno še iz nekega preostanka, ki ni nič
manj pomemben za to, kako živimo in kako se dojemamo, in ki bi ga lahko poimenovali vsakdanje
življenje (Flaker in drugi 2011, 84). Sem sodijo: rutine, ki oblikujejo našo realnost (povezane so s
časovnim ritmom in dejavnostmi, ki so razporejene čez dan); potrebe po skrbi zase (sem sodijo med
drugim temeljne in podporne dnevne dejavnosti, opredeljene v definiciji dolgotrajne oskrbe,
gospodinjska opravila, osebna higiena, vzdrževanje stanovanja, opravki za vzdrževanje lastne
identitete) in potrebe, ki jih imajo ljudje v prostem času (rekreacija, druženje, hobiji). Za opravljanje
teh potreb potrebujemo določene spretnosti, tako imenovane spretnosti za vsakdanje življenje. Ljudje,
ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, za zadovoljevanje teh potreb potrebujejo pomoč in podporo drugih.
Še zlasti je pomoč dobrodošla pri skrbi za gospodinjstvo in gospodinjskih opravkih. (za širši opis teh
dejavnosti glej Flaker in drugi 2008, 204).
Ljudje živimo v interakciji, med seboj sodelujemo, drug na drugega vplivamo in naše sožitje vodimo v
vedno nove življenjske situacije, ki se nenehno spreminjajo, gibajo. Posebno mesto v tem gibanju imajo
interakcijski prekrški, ki jih počnemo vsak dan. Po navadi jih ne povezujemo s kako posebno potrebo
in navadno tudi ni potrebe po tem. Naredimo jih mimogrede, jih popravimo in pozabimo. Nasprotno
od nas jih ljudje, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo doživijo več, tisti, ki jih povzročajo, jih ne
popravljajo, zato eni in drugi v odnosih občutijo nelagodje v interakcijah. To je pogosto spregledan
vidik (potreba) življenja z dolgotrajno stisko, ki pa je za ravnanje v situacijah dolgotrajne oskrbe
bistvenega pomena.
Človek je družbeno in družabno bitje, zato so stiki z drugimi fiziološka nuja, potreba po stikih in
družabnosti pa je ena temeljnih človekovih potreb. Za ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, so stiki
izjemno pomembni, saj iz njih lahko črpajo pomembno pomoč in podporo. Žal pa so njihove socialne
mreže pogosto šibke, revne, maloštevilne, bodisi zaradi naravnih procesov (smrti in umiranja),
institucionalizacije ali stigme. Tako so mreže starih ljudi po navadi majhne in omejene, predvsem na
družinske člane in redke prijatelje. Pomembno je, da poskušamo povečati družabnost ljudi, ki
potrebujejo dolgotrajno oskrbo, saj si po navadi želijo stikov z drugimi, vendar ne vedo, kako jih
vzpostaviti. Stiki nas zaznamujejo, zato je pomembno, da jih doživimo čim več in čim bolj raznovrstne.
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Za gotovost ljudi, k potrebujejo dolgotrajno oskrbo, lahko poskrbimo tako, da zagotovimo dovolj
stabilnih socialnih vezi, materialno preskrbljenost in telesno varnost, poleg tega pa zagotovimo več
ugodnih življenjskih dogodkov in življenjske okoliščine, ki bodo zagotavljale gotovost, varen družben in
oseben status, možnost ustvarjanja, želje in dejavnosti z drugimi (Flaker in drugi 2008, 58–59). Del
dolgotrajne oskrbe vsekakor vključuje institucionalizacijo (institucionalno kariero), a ljudje potrebujejo
izbiro, ali bodo odšli v institucijo ali ostali v domačem okolju. Pri tem nastaja razkorak med
neumeščenostjo in pripadnostjo. Neumeščenost pomeni, da po eni strani potrebujemo druge,
potrebujemo odvisnost od njih, po drugi strani pa imamo tudi potrebo po samostojnosti in
neodvisnosti od drugih (op. cit.: 346). V dolgotrajni oskrbi torej lahko načrtujemo takšne odzive,
metode dela, storitve, sredstva, ki bodo ljudem omogočali prepoznavati in zadovoljevati potrebo po
neumeščenosti in pripadnosti, hkrati pa zadovoljevati tudi vse druge potrebe.

2.4 Izzivi skupnostne dolgotrajne oskrbe
Z uvajanjem dolgotrajne oskrbe kot enotnega področja je neločljivo povezana krepitev oskrbe v
skupnosti. Poleg možnosti za racionalizacijo oskrbe govori temu v prid tudi mnogokrat izražena želja
uporabnikov, da prejemajo pomoč in oskrbo v svojem domačem okolju. Uporabnik lahko namreč
pomoč ali strokovno obravnavo, ki jo dobi v instituciji, enako kakovostno in učinkovito prejme tudi v
domačem okolju. Prednost pomoči v domačem okolju pa je v tem, da tisti, ki je doma, ni prikrajšan za
življenje in sobivanje z ljudmi, ki mu veliko pomenijo, ki v njegovo življenje vnašajo smisel in srečo. Prav
tako ni prikrajšan za vse dobrine, ki jih prinaša civilizirano življenje, za svobodno odločanje o načinu
življenja, za vpliv in moč odločanja o sebi. Ni izoliran, oropan tega, čemur preprosto rečemo vsakdanje
življenje, in ni prisiljen sprejemati pravil, ki jih z namenom urejanja življenja in večanja varnosti
postavljajo v instituciji.
Da pa bi lahko človek, ki potrebuje dolgotrajno pomoč, ostal v domačem okolju, je treba poiskati takšne
rešitve za življenjsko stisko, ki bodo tudi v domačem okolju zagotovile razbremenitev vseh udeleženih,
povrnile v življenje gotovost in smisel, učinke, ki jih vključitev človeka v institucijo daje predvsem
neinstitucionaliziranim. Tudi v domačem okolju človek v stiski potrebuje umik. Ker pa ima umik v
institucijo več negativnih kot pozitivnih učinkov na življenje ljudi, je smiselno najti način umika v okolju,
ki je človeku znan, domač. Za ta umik mora obstajati konsenz, da je v dani situaciji najprimernejši, po
navadi začasen in kratkotrajen.
Glede na načela dezinstitucionalizacije in na, kot smo že omenili, mnogokrat izraženo in evidentirano
željo uporabnikov, da prejemajo pomoč on oskrbo v svojem domačem okolju, bo potrebno nadalje
razvijati skupnostne storitve, ki v tej fazi ostajajo slabše razvite. Slabšo razvitost storitev skupnostne
oskrbe lahko praktično ponazorimo npr. z geografsko, finančno in časovno dostopnostjo storitve
pomoči družini na domu (glej Nagode in drugi 2016). Ker je pomoč na domu organizirana na občinski
ravni, je njena organizacija v rokah občine. Ta mora sofinancirati vsaj 50 % storitve (oz. jo kriti v celoti
za tiste, ki si plačila ne morejo privoščiti), vendar pa občine k temu pristopajo različno. Ena občina v
letu 2016 npr. storitev za uporabnike ponuja brezplačno (oz. jo plača v celoti, tj. občina Odranci), nekaj
pa je občin, kjer storitev stane celo 8 evrov ali več. Storitev je tudi dostopna ob različnih terminih (bodisi
le ob delovnikih dopoldne, bodisi vsak dan, ob nedeljah, praznikih in tudi popoldne). Dostop do oskrbe
na domu je omejen predvsem za uporabnike z visoko stopnjo potreb, saj se, ko stopnja potreb preseže
20 ur na teden (oz. izjemoma 26 ur), ta izrazito podraži. V tem primeru se mora uporabnik obrniti na
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ponudnike socialnega servisa in pri tem plačati polno tržno ceno, ali pa na črni trg, kjer pa je poleg
višine cene vprašljiva tudi sama kakovost oskrbe, ki jo prejme.
V okviru projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Drole in drugi 2015) predlagajo npr., naj se v
prihodnje »izvajalci skrbi za starejše v skladu z usmeritvami lokalnega okolja ustrezno prestrukturirajo
in ponudijo ter nadgradijo dostopnost do storitev vse dni v tednu in ves dan, dnevno varstvo, pomoč
na domu, pomoč na daljavo preko klicnih naprav, oskrbo v oskrbovanih stanovanjih, svetovanje na
področju priprave na zdravo in aktivno starost, usposabljanja svojcev za nego družinskega člana idr.«
Z razvojem storitev lahko pričakujemo določeno racionalizacijo in s tem zmanjšanje cen, ki so po
nekaterih raziskavah (npr. Smolej in Nagode 2017) v skupnosti, kot omenjeno, še previsoke, predvsem
za uporabnike z visoko stopnjo potreb. To bi povečalo njihovo cenovno dostopnost, ob priznanju
realnih stroškov institucionalnega varstva pa verjetno tudi konkurenčnost.
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3 Ključne dileme in izzivi ocenjevanja potreb po
dolgotrajni oskrbi
3.1 Izhodiščne predpostavke
3.1.1

Osnovni namen in cilj ustvarjanja orodja za ocenjevanje potreb

Osnovni namen in cilj ustvarjanja orodja za ocenjevanje potreb je dvojen. Metodologija, ki jo bomo
ustvarili, mora omogočiti, da ugotovimo:
-

kaj uporabnik potrebuje – natančno določiti storitve (in) sredstva, ki jih bo prejemal in ki so
konkreten in precizen odgovor na njegove potrebe; in
ali je upravičen do dajatev sistema dolgotrajne oskrbe.13

Že uvodoma je torej treba ugotoviti, da ocenjevanje potreb ni samo sebi namen (ali namen spremljanja
potreb prebivalstva, diagnosticiranja ljudi itn.), ampak je tesno povezano in podrejeno načrtovanju in
ustvarjanju odgovorov na potrebe – torej, na eni strani zagotavljanju sredstev, na drugi strani storitev
in drugih ukrepov, ki bodo omogočili ljudem z dolgotrajnimi stiskami in težavami, da bodo živeli človeka
vredno življenje.
Gre torej za dva, sicer prepletena, procesa, ki pa ju konceptualno lahko ločimo.
Ločena pa sta tudi, deloma, v izvedbi. Govorimo namreč lahko o metodah ocenjevanja potreb in
načrtovanja storitev in pa o postopkih ugotavljanja upravičenosti in vstopa v sistem dolgotrajne oskrbe.
3.1.2

Potrebe

Potrebe so ključni izraz dolgotrajne oskrbe nasploh, posebej pa tudi metod in postopkov, ki se jih
lotevamo.
So tudi kompleksen in kontroverzen pojem, ki mu je težko določiti tako obseg kakor tudi vsebino. Za
naš namen jasna konceptualna definicija (najverjetneje) ni pogoj, morali pa bomo dati operacionalno
definicijo, kaj »potrebe« pomenijo v okviru metode ocenjevanja in postopkov vstopa v sistem.14
Potrebe so tudi izrazito normativen pojem, ki na eni strani določa, do česa smo upravičeni, hkrati pa
tudi ustvarja pričakovanja pri ljudeh, kaj naj bi si želeli, hoteli oz. kaj so njihove življenjske nuje.
Namen, bolje rečeno cilj, ocenjevanja potreb v sistemu dolgotrajne oskrbe je dvojen: kvalitativen in
kvantitativen. Ugotoviti moramo:
-

kaj uporabnik potrebuje – kakšne vrste storitev in na katerih življenjskih področjih, in
katera in koliko storitev in sredstev (in morebitnih drugih ukrepov) potrebuje.

13

Presek teh dveh namenov je tudi ugotoviti, do katerih odgovorov dolgotrajne oskrbe, ki jih potrebuje, je upravičen (in do
katerih ni).
14
Zato predlagamo, da izraz 'potrebe' uporabljamo kot 'tehnični izraz' (terminus technicus), geslo, ki usmerja pozornost in
delovanje, čeprav morda ni zadostnega soglasja o njegovi vsebini. Njegov obseg pa pragmatično določimo v operacionalni
definiciji.
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Kvantitativni vidik storitev izrazimo v urah, sredstev pa v njihovi količini oz. denarni protivrednosti teh
sredstev. Kvalitativni vidik potreb in odgovorov nanje pa lahko spoznavamo glede na njihovo
taksonomijo in na njeni podlagi ustvarjenih osebnih zemljevidov ali profilov potreb in načrtov
odgovorov nanje.
Obstaja več kategorialnih delitev potreb. Med njimi je gotovo najbolj razvpita hierarhija potreb po
Maslowu ali pa delitev potreb na (BITI, IMETI, LJUBITI) itn. Ti modeli so v praksi zaradi svoje robustnosti
in splošnosti oz. abstraktnosti, pa tudi zaradi pretirane ontološke usmerjenosti, precej neuporabni za
spoznavanje konkretnih potreb ljudi.15
Bolj uporabne so taksonomije potreb, ki so se na pretežno induktivni način, ustvarile na področju
zdravstvenega in socialnega dela oz. varstva, pogosto prav v povezavi z dolgotrajno oskrbo. V zdravstvu
se je uveljavilo razumevanje življenjskih dejavnosti (Roper–Logan–Tierney model; Roper, Logan,
Tierney 2001),16 v sociali pa smo pri nas razvili indeks potreb (Flaker in sodelavci 2008).
Že na prvi pogled je očitno, da imata ta, sicer precej drugačna spiska, podobno logiko. Oba celostno
orisujeta življenjski svet, prosto, ali preprosto – človeško življenje, le vidik orisa je drugačen. Prvi gleda
na potrebe predvsem iz vidika telesa, drugi z vidika družbene umeščenosti. Oba vidika sta legitimna in
pravilna in nista izključujoča (tudi v splošni zasnovi obeh taksonomij ne). Naloga je narediti sintezo
obeh, ki bo pojmovno konsistentna in praktična.
3.1.3

Odgovori na potrebe

Odgovori na potrebe so v vsakdanji govorici, pogosto pa tudi v strokovnem žargonu, večkrat
metonimija za potrebe same (»potrebe po dolgotrajni oskrbi«). Zato je treba dosledno ločevati ene od
drugih in odgovore izvajati iz potreb – ne pa nasprotno določati potrebe glede na razpoložljive
odgovore.
Snovalci zakona so pripravili naslednjo klasifikacijo storitev:
a) zdravstvene storitve, opredeljene v ZDO,
b) storitve temeljnih dnevnih dejavnosti,
c) storitve podpornih dnevnih dejavnosti,
d) storitve v podporo ohranjanja samostojnosti in preprečevanja poslabšanja stanja
a. Storitve rehabilitacije in reintegracije za ohranjanje samostojnosti in preprečevanje
poslabšanja stanja
b. Svetovanje in usposabljanje za uporabnike in neformalne oskrbovalce, vključno s
svetovanjem za prilagoditev bivalnega okolja
c. IKT storitve.

15

To ne pomeni, da se jim lahko povsem izognemo, saj so prisotni v vsakdanjem diskurzu in pojmovanju
potreb. Za pragmatični namen ustvarjanja dobrih orodij moramo vzpostaviti predvsem kritični pogled na
diskurze, ki jih vpeljujejo.
16
Življenjske dejavnosti (activities of living): 1) vzdrževanje varnega okolja, 2) sporazumevanje, 3) dihanje, 4)
hranjenje in pitje, 5) odvajanje, 6) umivanje in oblačenje, 7) nadziranje temperature, 8) mobilizacija, delo in
igranje, 9) spolnost, 10) spanje in 11) smrt in umiranje.
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Ob tej osnovni klasifikaciji je mogoče možne dajatve dolgotrajne oskrbe klasificirati še na več načinov.
V Prispevkih k taksonomiji socialnega dela in socialnega varstva (Flaker 2015) so, denimo, postavili
naslednje kategorije, po katerih lahko klasificiramo storitve: a) intenziteta, b) trajanje, c) kraj izvajanja,
d) sestavljenost (kompleksnost), e) izvajalci (profili izvajalcev (delavci), število izvajalcev, sektor
izvajalca (organizacija)), f) vir storitev, g) situacije, h) uporabniki, i) načini in nameni izvajanja, j) registri
delovanja, k) naročnik, l) plačnik, m) način plačevanja in n) sredstva.
Taksonomija odgovorov pa ima najmanj dva pomena. Prvi je, da imamo spisek možnosti za oblikovanje
odgovorov. Drugi pa je, da jo lahko uporabimo za oblikovanje odgovorov. Pri načrtovanju dolgotrajne
oskrbe se namreč ne moremo zanašati le na obstoječe odgovore in ponuditi le storitve, ki obstajajo in
ki jih nekdo že izvaja, temveč moramo tudi – skupaj z uporabniki – tudi ustvarjati nove storitve po
njegovi ali njeni meri. Pri tem moramo biti pozorni tudi na ustrezno vključevanje neformalnih
pomočnikov, aktivacijo potencialov uporabnika in sodelovanje vseh udeleženih.
3.1.4

Metode ugotavljanja potreb

Namen metod, ki jih bomo sestavili, je spoznavanje potreb uporabnikov in načrtovanje odgovorov
nanje, hkrati pa tudi spremljanje uresničevanja odgovorov in podpora udeležencem pri tem.
Metode morajo biti tudi take, da bodo zagotovile ustrezen potek postopkov, torej, da bodo omogočile
vstop v sistem in ugotovile upravičenost do dajatev sistema dolgotrajne oskrbe. Morajo biti: po osebni
meri, celostne, okrepitvene, integrirane in ustvarjalne.
Morajo upoštevati človeka v celoti, vse vidike njegovega ali njenega življenja, upoštevati uporabnikov
življenjski in družbeni kontekst in součinkovanje različnih dimenzij življenja. Morajo biti usmerjene v
krepitev posameznikove moči, možnosti delovanja, odločanja in sodelovanja z drugimi. Morajo
integrirati posamezne vidike, odgovore na stiske, v konsistentno celoto – ne le s prečenjem več strok
in sektorjev temveč tudi z vključevanjem neformalne oskrbe, uporabnikov v skupnost in na povsem
osebni ravni v enovito, res osebno »zgodbo«. Odgovori, ki jih metoda ustvari, morajo biti prikrojeni
posamezniku in ne smejo uporabnikov siliti v uporabo storitev, ki pomanjkljivo odgovarjajo na njihove
potrebe. Metoda mora omogočati, da udeleženci skupaj ustvarijo nove odgovore, ne zgolj izbirajo tiste,
ki so že na voljo.
Nujna pogoja za uresničevanje teh načel sta, da moramo pri ocenjevanju potreb in načrtovanju
odgovorov upoštevati perspektivi:
- moči (vrlin) in
- uporabnika.
Izhajati moramo iz človekovih vrlin, ne primanjkljajev in napak; omogočiti, da razvija svoje potenciale
in gradi na obstoječih, ga usposabljati, ne pa ga popravljati. Izhajati moramo iz videnja sveta, kakor ga
uporabnik vidi sam. Metoda mora biti zasnovana tako, da bomo strokovnjaki videli svet uporabnikov z
njihovimi očmi, na temelju njihovih vrednot in življenjskih ciljev.
Načini (tehnike) spoznavanja potreb in načrtovanja odgovorov nanje morajo biti dialoške. Večinoma
naj bi izhajale iz pogovora z uporabniki, temeljile na tem, da nam uporabnik pove, kako živi in kaj
potrebuje, in da sam oblikuje svoje cilje. Pogovorno spoznavanje pa naj bi dopolnjevalo, še posebej pri
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ljudeh, ki imajo kompleksne potrebe in težko izrazijo svoje potrebe in cilje, opazovanje in preskušanje
raznolikih odgovorov.
Osebni načrt je osnovni dokument (in izdelek ocenjevanja) potreb, ki sintetizira na pregleden in
(osebno) konsistenten način – življenjske okoliščine uporabnika in potrebe, ki iz njih izhajajo, življenjske
cilje, količinsko in kvalitativno potrebne storitve in njihove izvajalce.
3.1.5

Postopki ugotavljanja upravičenosti

Postopki so potrebni za vključitev uporabnika v sistem in zagotovitev storitev, ki jih potrebuje.
Postopki morajo temeljiti na pravici do dolgotrajne oskrbe in na splošnih pravicah, ki jih zagotavljajo
nacionalni in mednarodni instrumenti – med njimi ustava, konvencije o pravicah otrok, ljudi z ovirami
in druge, ki zagotavljajo:
- pravico do enakih možnosti.
- človeškega dostojanstva (ne glede na ovire, težave, …)
- do življenja v skupnosti,
- do sodelovanja v družbenem življenju in vključevanja v življenje skupnosti,
- do socialne in fizične varnosti,
- in druge.
Ena izmed nalog ustvarjanja orodja je tudi elaboracija normativnih podlag postopkov in pravic, ki jih
ljudje z dolgotrajno oskrbo uresničujejo.
Predvideti bo treba:
- kako bo zavarovanec izrazil interes;
- kako bo potekala ocena potreb oz. potrebnih storitev,
- kdo in kako bo ugotavljal upravičenost do storitev (in potrdil načrt);
- kako se bodo novačili izvajalci storitev in kakšna bodo razmerja med njimi in uporabnikom;
- kako bodo zagotovili sredstva za izvajanje storitev;
- kako in kdo bodo spremljali izvajanje storitev in ga ovrednotili;
- kako se bodo načrti spreminjali in dopolnjevali;
- drugo.
Glavna naloga oz. funkcija postopka je vstop v sistem dolgotrajne oskrbe oz. ugotovitev upravičenosti
do nje. Izbrati je treba med: a) univerzalno, b) kategorialno in c) subsidiarno usmeritvijo za vstop v
sistem.
Univerzalna bi shematsko pomenila, da imajo vsi zavarovanci (pa tudi drugi) dostop do storitev in
sredstev, če le mislijo, da jih potrebujejo.17 V tem primeru ne bi bilo posebnega ugotavljanja
upravičenosti, temveč bi postopek vseboval predvsem načrtovanje smiselnih storitev in rešitev, ki jih
človek potrebuje.

17

Osebni načrt mora biti univerzalno dostopna storitev, saj tudi če bo kako drugače dostop omejen, bo treba to ravno s
storitvijo načrtovanja ugotoviti.
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Kategorialna upravičenost pomeni, da je pripadnost neki kategoriji ljudi pogoj za vstop v sistem
dolgotrajne oskrbe. Kategorije so lahko distinktivne in nezvezne oz. kvalitativno določene, denimo, po
medicinskih diagnozah, tipu dolgotrajne stiske, socialnih kategorijah prebivalstva. Lahko pa so zvezne
in kvantitativno določene, denimo, število potrebnih ur storitev, premoženjsko stanje ipd.
Subsidiarno pojmovanje praga vstopa v sistem pa bi temeljilo na potrebi po oskrbi, ki si je človek sam
s svojimi lastnimi sredstvi oz. sredstvi, ki so mu na voljo v njegovi socialni mreži, ne more zagotoviti
(osebni in socialni kapital). V tem pristopu ne gre za statično ugotavljanje temveč dinamično. Saj je
smisel načrtovanja storitev in oskrbe ravno tudi v socialnem in osebnem osposabljanju ljudi, da
poskrbijo sami zase. Ocenjevanje potreb in upravičenosti bi v tem primeru moralo vsebovati tudi načrt,
kako, denimo, aktivirati socialno omrežje, osebne potenciale in po tem načrt prilagoditi (izboljšanemu)
novemu stanju.

3.2 Zahteve postopkov v dolgotrajni oskrbi
Načeloma je postopek predvsem orodje, ki omogoča uveljavitev načel in temeljnega pojmovanja
dolgotrajne oskrbe, pa tudi dostopa in uveljavljanja pravic do nje. Je torej glavni predpogoj njenega
izvajanja oz. uresničevanja pravic do nje. Je njuna operacionalizacija. Kot tak, nujno (hote ali nehote)
oblikuje pravice in njihovo uresničevanje, pa tudi sama izhodiščna načela dolgotrajne oskrbe.
Slika 2: Postopki v dolgotrajni oskrbi

Skonstruirati je treba tak postopek, ki bo v največji možni meri omogočil, da se ljudje aktivirajo,
postanejo subjekti, dobijo podlago za uresničevanje svojih ciljev, postanejo pogodbeni posamezniki in
partnerji v procesih dolgotrajne oskrbe. Pri tem pa se moramo izogibati starim vzorcem ravnanja, ki
ljudi naredijo pasivne, jih objektivirajo, okrivijo za njihovo stanje in jih kot pogodbene posameznike
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diskreditirajo, s tem pa podredijo in izključijo iz – ne le odločanja temveč tudi iz njihovega lastnega
življenjskega sveta.
V postopku vstopa v sistem dolgotrajne oskrbe sovpada več procesov ocenjevanja, ki ima vsak sebi
lastno značilnost. Oceniti moramo stanje, pri tem obravnavati življenje kot (na videz18) statično celoto,
ugotoviti moramo dinamična razmerja med posameznimi elementi človekovega življenja in razmerja
do njegovih ali njenih ciljev. Vse skupaj pa za to, da lahko uresničimo načrt sprememb oz. izboljšanja
kakovosti življenja.
Ti procesi so nujni sestavni del osebnega načrtovanja, ocenjevalne lestvice nam pa lahko pomagajo pri
oceni stanja in deloma pri oceni potreb, vsekakor pa niso uporabne za postavljanje ciljev, zagotavljanje
oskrbe in so lahko samo dodatno merilo uresničevanje načrta.
Splošni ugotovitveni elementi postopka, ki jih moramo opraviti so torej: oceniti upravičenost, ugotoviti
potrebe, narediti načrt, oblikovati osebni paket (storitev) in nato (po izvajanju) revidirati načrt.
Slika 3: Splošni (ugotovitveni) elementi postopkov povezanih z vstopom v sistem dolgotrajne oskrbe

Ali je upravičen?

Katere potrebe
ima?

Kako živi?
vstop

Katere storitve,
sredstva in ukrepe
potrebuje (za
uresničitev svojih
življenjskih ciljev)?

Kakšno (način in
oblika) podporo
potrebuje pri
uresničevanju
svojih ciljev? →

Revizija

Izvajanje
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popravljanje
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upravičen v
sistemu DO?

Katere prioritete
življenjske cilje
ima?

storitve

Oblikovanje in
potrditev
osebnega paketa
storitev in drugih
dajatev

Do katerih je
upravičen v
drugih sistemih ?

Upravičenost lahko ugotavljamo na dveh točkah – upravičenost vstopa v sistem in pa upravičenosti do
vrste dajatev. Prva je točka preverjanja, ali je nekdo sploh upravičen do dajatev dolgotrajne oskrbe.
Načeloma so vsi zavarovanci do nje upravičeni, ugotoviti moramo ali so tudi »dejansko«. Navadno za
vstop v sistem obstaja prag. Ta prag je izrazito količinski19 (količina potrebne pomoči pri izvajanju
dejavnosti – navadno izražena v urah ali pa z rezultatom ocene ocenjevalnih lestvic). Je pa tudi skorajda

18

Življenje seveda ni statično, ampak teče. Opis ali ocena stanja je samo posnetek, ki ga potrebujemo kot
podlago za dinamične in proaktivne ocene oz. kot okvir za načrtovanje odgovorov na potrebe.
19
Kvalitativen je le toliko, kolikor neko kategorijo upravičencev izloči ali vključi med prejemnike dolgotrajne
oskrbe.
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arbitrarno postavljen nekje vmes med absolutnim pragom subsidiarnosti20 in minimalnimi potrebami
po oskrbi.
Druga točka preverjanja upravičenosti v dolgotrajni oskrbi pa je vrsta dajatev, ki naj bi jih upravičenec
prejel. Za ugotavljanje upravičenosti do vrste dajatev ni nujno postaviti praga vstopa pri količini potreb
(lahko pa ga), saj upravičenost preverjamo glede na potrebne dajatve, torej po izdelanem osebnem
načrtu. Ta prag torej ni količinski, se ne ozira na intenziteto potreb, temveč na značilnosti dajatev. Vrsto
dajatev, do katerih je uporabnik dolgotrajne oskrbe upravičen, lahko določimo vnaprej s posebnim
katalogom odgovorov na dolgotrajne stiske. Lahko določanje upravičenosti (v večji ali manjši meri)
prepustimo organu, ki bo osebne načrte potrjeval. V obeh primerih pa se bo treba odločati po kriterijih
skladnosti dajatev s temeljnimi značilnostmi dolgotrajne oskrbe (torej ali neka dajatev po svojih
značilnosti sodi v razred dajatev dolgotrajne oskrbe) in po kriteriju individualne, osebne ustreznosti in
pomembnosti te dajatve (glede na njegove ali njene osebne okoliščine in postavljene življenjske cilje).
Drug nujni element postopkov dolgotrajne oskrbe je ugotoviti oz. oceniti potrebe, ki jih zavarovanec,
potencialni upravičenec ima.
V tem, kar generično poimenujemo »ocena potreb«, se skrivajo ocenjevanje stanja, ugotavljanje
potreb v ožjem pomenu besede, deloma pa tudi oblikovanje osebnih ciljev upravičenca.
Med potrebe, ob tistih, ki izhajajo iz življenjske situacije in ciljev, sodijo tudi potrebe, ki se tičejo načina
in oblike oskrbe. Te potrebe so nekakšen most med začetnim opisom stanja in ugotovitvijo potreb in

20

Prag vstopa v sistem dolgotrajne oskrbe imamo lahko za normativni ali formalni prag subsidiarnosti. Pod absolutnim
pragom subsidiarnosti obstaja še individualen prag, razmerje med osebnimi in socialnimi potenciali človeka in potrebno
podporo ali pomočjo. Normativni prag postavi mejo upravičenosti za vse upravičence nekje med minimalnimi vrednostmi
potreb (0) in med absolutnim pragom subsidiarnosti (ocena je malo nad 100 urami potrebne pomoči na mesec). Če bi postavili
prag vstopa v sistem pri, denimo, 30 urah potrebne pomoči na mesec (povprečno eno uro na dan), tisti ki nimajo svojih lastnih
virov podpore in pomoči, ki bi jih lahko angažirali, ne bi dobili potrebne pomoči ali pa jim bi jo morala zagotoviti država na
kakšen drugačen način (socialno varstvo). Tisti, ki bi imeli višji prag subsidiarnosti, pa bi bili deležni javnih (skupnih) virov, ki
jih ne potrebujejo nujno, kot nekakšen bonus.
Če bi postavili normativni prag na raven absolutnega praga subsidiarnosti, bi bila dolgotrajna oskrba izrazito subsidiarna
dejavnost, dobili bi jo samo za tisti del potrebne oskrbe, ki si je nihče ne more zagotoviti. Če praga ne bi bilo, bi bil sistem
univerzalno dostopen (kar ne pomeni, da bi vsi zaprosili za oskrbo; nasprotno, do absolutnega praga je razmerje med
upravičenci in dejanskimi prosilci oz. uporabniki sorazmerno – manjše so potrebe – manj je uporabnikov).
Logika, ki jo vsebuje normativni prag subsidiarnosti, je, da ljudem, ki imajo nizko intenzivne potrebe, nima smisla organizirati
oskrbe, saj se že sami znašli. Kar je v povprečju sicer res, a višji kot je tak normativni prag, več bo tudi takih, ki ne bodo dobili
oskrbe ki bi jim bila v bistveno oporo in način ohranjanja relativno visoke stopnje samostojnosti.
Lahko bi se odločili za individualno merjenje praga subsidiarnosti, kar bi pomenilo, da bi morali razviti orodje, ki bi zaznalo
upravičenčeve osebne in socialne potenciale in jih upoštevalo pri ugotavljanju upravičenosti. Individualno zastavljen način
ocenjevanja upravičenosti oz. praga vstopa v sistem, bi pa vanj seveda vpeljal logiko subsidiarnosti, saj bi z njim preverjali
vire, ki jih človek že ima na voljo in zagotavljali vire, ki so mu ali ji še potrebni (vstop bi bil 'means tested').
Alternativa preverjanju primarnih virov, potencialov za samooskrbo, bi bila, da bi jih zgolj upoštevali. In vendar z dolžno
občutljivostjo. Če nekdo ne zmore sam opravljati vsakdanjih nakupov, bi imel po logiki dolgotrajne oskrbe pravico do dajatve,
ki bi mu to omogočala (npr. spremljevalca, servis za nakupovanje). Če ima tako pomoč že zagotovljeno – denimo, mu ali ji
sosed mimogrede nakupi stvari, ki jih potrebuje, ali je smiselno to pravico uveljavljati? Res je, da ga sosedova usluga postavlja
v odvisen položaj, je pa tudi izraz pripadnosti in povezanosti z okoljem. Načrtovalec bi moral načeloma prav to preveriti – ali
človek z neformalnimi uslugami izgublja ali pridobiva družbeno (pogodbeno) moč. Moral bi tudi preveriti, kako v takem
odnosu okrepiti upravičenca ali vsaj preprečiti zlorabe, ki lahko v odnosu odvisnosti nastanejo. Vsekakor pa bi bila škoda, če
bi zaradi vstopa formalne oskrbe v življenjski prostor uporabnika prišlo do erozije neformalnih vezi in izmenjav.
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med osebnim načrtom. Preden upravičenec našteje, katere odgovore na svoje potrebe ali stiske
potrebuje, pa moramo ugotoviti splošno strategijo, način, ki si ga človek želi. Ali se bo odločil za dajatve
v denarju ali v naravi? Ali daje prednost formalnim ali neformalnim storitvam? Ali si želi sam
koordinirati svoj paket storitev ali pa bi to raje preložil na strokovnjaka? In še druga.
Slika 4: Ocena potreb

ocena oz.
ugotavljanje
potreb

ocena oz.
opis stanja

oblikovanje
ciljev

"ocena potreb"
Na podlagi ciljev in ugotovljenih potreb operacionaliziramo dajatve (storitve, sredstva in ukrepe), ki so
potrebne za uresničitev upravičenčevih življenjskih ciljev (operativni oz. izvedbeni del osebnega
načrta). Poleg samih dajatev moramo predvideti tudi njihovo količino, izvajalce in določiti časovni okvir
njihovega izvajanja. Ločiti pa moramo tudi med dajatvami, do katerih je upravičen v sistemu
dolgotrajne oskrbe in med tistimi, do katerih je upravičen v drugih sistemih.
Ko postavimo vse dajatve v celoto, oblikujemo osebni paket storitev.21 Postopkovni del je potrditev
paketa, medtem ko izvajanje, čeprav je bistveno, je le cilj celega postopka, ni del postopka, temveč
njegova posledica.22 Je pa izvajanje pomembno za postopek prav zaradi tega, ker je njegov cilj in
moramo torej postopek tako zastaviti in izvesti, da bomo prišli do karseda ustreznega načrta, ki ga
bomo potem uresničevali. Izvajanje načrta je torej merilo in vodilo postopka, kar pomeni, da v
postopku ni treba opravljati dejavnosti, ki tega ne zagotovijo, mora pa v njem biti vse, da lahko načrt
izvedemo. Izvajanje načrta je tudi podlaga za spremembe, dopolnitve načrta, skratka – za njegovo
revizijo.

21

Oblikovanje osebnega paketa bi lahko sodilo v prej opisani element torej v oblikovanje spiska dajatev oz. operacionalizacije
osebnega načrta. Da smo ga postavili kot poseben element, obstajata dva razloga. Prvi je, da smo s tem hoteli poudariti
njegovo celoto, s tem tudi celotno ceno paketa, ki je njegov finančni izraz. Drugi pa je, da smo s tem ločili oblikovanje načrta
od njegove potrditve, kar je nujna postopkovna razlika.
22

Del postopka je lahko predvideno spremljanje ali poročanje o izvajanju, predčasno vnašanje sprememb v načrt, in
periodična revizija, s katero prilagajamo načrt novim okoliščinam in spoznanjem, do katerih pridemo med uresničevanjem
načrta.

27

Revizija je refleksivno popravljanje načrta glede na njegovo izvajanje. Postopkovno gledano je njegova
validacija, ovrednotenje, hkrati pa tudi nastavek za nov ciklus načrtovanja, pa tudi ugotavljanja
upravičenosti: tako do količine dajatev kakor tudi do vrste storitev, ugotavljanja novih in zadovoljenih
potreb. Razlika od začetnega ugotavljanja in ocene potreb in upravičenosti je v tem, da imamo pri
reviziji že postavljene izhodiščne vrednosti, ki so lahko večje ali manjše od novih, lahko pa zgolj
drugačne, kot so bile pri prvi oceni.
Revizija in izvajanje osebnega paketa niso elementi postopka, ki ga potrebujemo za vstop v sistem
dolgotrajne oskrbe, so del celotnega procesa. Vseeno pa jih je treba upoštevati tudi v postopku ob
vstopu v sistem. Kot rečeno, mora biti postopek usmerjen prav v izvajanje, revizija pa je pomembna v
tem, da omogoči postopku večjo mero refleksivnosti in eksperimentalnosti. Ocenjevanje »potreb« v
postopku vstopa v dolgotrajno oskrbo in njegov rezultat ne ustvarja statičnih, nespremenljivih
vrednosti (kot, na primer, pri ugotavljanju invalidnosti oz. oviranosti), ki bodo veljale za vedno ali vsaj
za nekaj let, temveč ustvarja dinamične, spremenljive vrednosti, ki veljajo do naslednje revizije, če pa
je treba pa še manj, in jo je treba stalno spremljati in periodično, glede na nove okoliščine, prilagajati.23
Krožnost ugotavljanja potreb in upravičenosti dovoljuje tudi napake, saj jih po reviziji lahko popravimo.
Omogoča tudi celo eksperimentalno zastavitev načrtovanja. Osebni načrt, pa tudi oceno potreb,
imamo lahko za hipotezo, ki jo bomo z uresničevanjem načrta preverili in jo glede na učinke popravili,
spremenili in dopolnili.

3.3 Možni modeli postopkov dolgotrajne oskrbe
Poglejmo tri možne izpeljave postopka za vstop in izvajanje dolgotrajne oskrbe. Prvo smo povzeli po
nemškem zgledu (novi postopek), ki ga zelo podrobno predstavljamo v nadaljevanju, drugo po
predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo iz leta
2015, tretjo pa kot varianto, o kateri razmišljamo, da bi jo, poleg variante, ki jo predstavljamo v tem
poročilu, preizkusili v pilotnem projektu dolgotrajne oskrbe.

3.3.1

Novi nemški postopek

Nov postopek, so ga v Nemčiji začeli uporabljati v letošnjem letu, strogo loči med postopkom
ugotavljanja in ocenjevanja upravičenosti in osebnim načrtovanjem storitev. Ločena sta tako
postopkovno kakor tudi metodično.24 Najprej z lestvico ocenijo intenzivnost potreb, kar omogoča vstop

23

»Ocenjevanje potreb« je kontinuiran, dinamičen in refleksiven proces že od samega začetka. Že pri ugotavljanju potreb,
lahko pride do sprememb. Spremenljivi načrti niso le značilnosti tistih ljudi, ki se jim stanje (fizično, psihično) spreminja,
temveč tudi pri tistih, ki se jim spreminjajo neformalne podporne mreže (npr, menjavanje obdobij, ko jih drugi bolj ali manj
podpirajo). Dlje kot traja oskrba, več je možnost za spremembe.
24
Izhodiščni, prejšnji, način ocenjevanja je tudi ločil med različnima fazama postopka. Je pa pri ocenjevanju upravičenosti
vseboval oceno potreb po storitvah, torej je oceno potreb izrazil v količini ur oskrbe, ki jo pri izvajanju posameznih dejavnosti
nekdo potrebuje. Zdaj ocena poteka na podlagi številčnih ocen intenzivnosti potreb na posameznih področij. Za našo diskusijo
je pomembno tudi to, da so področja dejavnosti razširili tako, da zdaj vsebujejo tudi dejavnosti socialnega vključevanja, pa
tudi bolj psihosocialne vidike potreb (denimo tistih, ki nastopijo pri duševnih stiskah).
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v sistem dolgotrajne oskrbe, hkrati pa tudi določi, v kateri razred oskrbe upravičenec sodi. Slednje, v
kateri razred sodi, določa tudi višino sredstev oziroma količino storitev, ki jih bo upravičenec prejel.
Ocena upravičenosti zagotovi tudi finančni okvir izvajanja oskrbe.
Slika 5: Nov postopek v nemškem sistemu dolgotrajne oskrbe

Zagotovljena sredstva

Ugotovitev
upravičenosti z NBA
lestvico

Razvrstitev v
kategorije oskrbe

Osebni načrt –
prioritete glede vrste
storitev in glede na
način izvajanja

Osebni paket storitev
(in sredstev)

•a) v naravi,
•b) denar,
•c) kombinirano

Izvajanje načrta

Revizija

Ko ima zagotovljena sredstva, se upravičenec lahko odloči, ali jih bo prejemal v obliki dajatev v naravi
ali pa bo prejemal denarna sredstva, lahko pa tudi kombinacijo obojega. V tej točki se začne tudi
izdelava osebnega načrta. Količina sredstev ni odvisna od načrta, saj je že določena z oceno
upravičenosti, načrt določa le, kako jih bo uporabil. V tem delu postopka upravičenec, ki postaja
uporabnik, določi svoje prednostne cilje, katere in kakšne storitve si želi prejemati. Skratka, s pomočjo
strokovnjakov naredi svoj osebni načrt. Ta pa določa osebni paket storitev, ki ga potem na predvideni
način izvajajo. Postopek predvideva tudi letne revizije načrta.
Ob razdelitvi postopka na ocenjevanje upravičenosti in osebno načrtovanje, je glavna značilnost
novega nemškega postopka, da upravičenosti ne ugotavlja le za vstop, ampak da tudi upravičence,
glede na količino oz. intenzivnost potreb, kategorizira po razredih oskrbe. To pomeni, da je količina
dajatev od trenutka dalje, ko določijo kategorijo oskrbe, določena. To je sicer prednost, saj za denarne
prejemke ni nujno narediti posebnega načrta in lahko to omogoči več svobode uporabnika pri uporabi
zagotovljenih sredstev. Pomanjkljivost pa je, da v nekem razredu vsi dobivajo enako količino sredstev,
kljub temu da imajo nekateri več in nekateri manj potreb. To je na eni strani krivično do tistih, ki dobijo
premalo, na drugi strani pa potratno (velikodušno), saj je v neki kategoriji predvidoma več tistih, ki
imajo manj potreb, kot je določena višina sredstev.
3.3.2

Postopek z začetno kvalifikacijo upravičenosti

Slika 6: Postopek vstopa v dolgotrajno oskrbo z začetno kvalifikacijo upravičenosti
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Ugotovitev upravičenosti

Osebni načrt

•Rezultat na lestvici
•Ovire pri opravljanju nekaterih
osnovnih dejavnosti

•Opis življenjske situacije
•nabor storitev in sredstev →
izvajalcev, rokov, stroškov
•Določitev cene osebnega paketa

Izvajanje

Potrditev cene in načina
izvajanja

Revizija

Snovalci slovenskega zakona za dolgotrajno oskrbo v letu 2015 so se v marsičem ozirali po nemškem
zgledu. Zato mu je deloma podoben. Bistvena razlika utegne biti v tem, da, vsaj v nekaterih variantah
osnutka zakona, ta ne vsebuje standardnih kategorij oskrbe.25 Zato ugotavljanje upravičenosti ne
pomeni še razporejanje denarja, temveč se ocena upravičenosti tiče le preseganja vstopnega praga. To
bi lahko ocenili z ocenjevalno lestvico.26 V nekaterih osnutkih zakona pa je bil pogoj za vstop ovire pri
izvajanju vsaj dveh od štirinajstih postavk dnevnih dejavnosti.
Podobno kot v nemškem sistemu, bi po začetni oceni upravičenosti, v takem postopku izdelali osebni
načrt, ki naj bi vseboval opis življenjske situacije, cilje upravičenca in nabor storitev in sredstev izraženo
v spisku izvajalcev, rokov, stroškov za vsako postavko. Načrt, bi v primeru, da cena paketa ni vnaprej
določena s kategorijo oskrbe, finančno ovrednotili na podlagi seštevka storitev, ki jih načrt vsebuje in
do katerih je nekdo upravičen v sistemu dolgotrajne oskrbe. V tem primeru organ potrjevanja načrta
potrdi tako njegovo ceno kakor tudi način izvajanja. Potrditvi sledi izvajanje in po določenem obdobju
revizija načrta.
3.3.3 Postopek na podlagi načrta
Glede na to, da je treba osebni načrt v vsakem primeru izdelati, lahko načrt s stroškovnikom uporabimo
tudi kot orodje za ugotavljanje upravičenosti, saj bi iz njega izvedeli, koliko oskrbe nekdo potrebuje, pa
tudi katere dajatve predvideva. S tem bi lahko ocenili tako preseganje praga, kakor tudi upravičenosti

25

Delavnica za pripravo pilotnega projekta je pokazala, da ta diskusija ni zaključena in da nekateri protagonisti razprave še
vedno vidijo prednosti sistema kategorij oskrbe. Bolj kot zgoraj omenjeno prednost bolj prostega razporejanja in razpolaganja
s sredstvi pri denarnih dajatvah, vidijo prednost v domnevni urejenosti in predvidljivosti takega sistema. Ali kupčkanje po
kategorijah res prispeva k lažjemu upravljanju s sredstvi dolgotrajne oskrbe ali pa je to samo vtis, je treba preveriti. Za namen
pilotiranja dolgotrajne oskrbe, bi se morali odločiti, ali poskusiti enega ali pa oba. Če bi se odločili za enega, pa bi morali
pilotiranje zastaviti tako, da bi lahko na podlagi spremljanja ugotovili, kako bi deloval drugi.
26 Nova nemška ocenjevalna lestvica je v tak namen preobsežna in preveč zapletena. Vseeno bi jo kazalo v pilotu preskusiti,
saj je kompletna in omogoča primerjavo. Potem pa bi jo, če bi se odločili za postopek, kot ga tu opisujemo, lahko skrajšali in
poenostavili, da bi ustrezala namenu meritve vstopnega praga.
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do zvrsti dajatev (čeprav v tem sistemu nepotrebno, bi lahko na podlagi takega načrta nekoga tudi
uvrstili v določeno kategorijo oskrbe).
Tak postopek je še zlasti smiselno preskusiti, saj obstaja velika mera soglasja, da bi do izdelave
osebnega načrta bili upravičeni vsi zavarovanci. Če je to zagotovljena dajatev, potem jo lahko
uporabimo tudi za namen upravičenosti vstopa v sistem, še posebej pa za ugotavljanje upravičenosti
do storitev.
Če naj bi bil osebni načrt univerzalna pravica, dostopna vsem zavarovancem, bi veljalo to, da bi se lahko
kdorkoli oglasil pri načrtovalcu in ga zaprosil za izdelavo osebnega načrta. Postaviti to kot splošno
dostopno pravico ima tudi druge smotre. Smiselno je izdelati načrte tudi za tiste, ki so na robu
subsidiarnega praga, saj bi to bilo koristno, četudi ne bi prekoračil praga, zanj ali zanjo organizirati
potrebno pomoč iz drugih virov (neformalnih ali formalnih). Izdelava načrta je lahko tudi 'na zalogo'
torej, da v njemu sporočim in zapišem, kakšno oskrbo bi rad, ko bom oskrbe potreben – denimo, v
začetnem stadiju demence ali kakšne druge bolezni, za primere ponavljajočih se duševnih kriz ali pa v
začetnih obdobjih staranja.
Tak, zdaj nepotreben načrt, bi imel torej preventivno funkcijo, pa tudi funkcijo vnaprej izražene volje
po storitvah, ki bi jih nekdo v prihodnosti utegnil potrebovati (pa bi bil njegov izraz volje okrnjen). V
vsakem primeru je izdelan osebni načrt lahko način, kako preverimo, kakšne dajatve bomo potrebovali,
do katerih smo upravičeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi, do katerih pa iz drugih vrst dajatev.
Slika 7: Postopek "Ocene potreb" na podlagi osebnega načrta

Izdelava načrta (univerzalna
pravica)

Potrjevanje načrta:

•Opis življenjske situacije
•nabor storitev in sredstev →
izvajalcev, rokov, stroškov
•Določitev cene stroškov in storitev

•upravičenost glede na količino
dajatev (prag vstopa)
•upravičenost do storitev
dolgotrajne oskrbe
•potrjevanje cene osebnega paketa

izvajanje

Revizija

V takem primeru bi se postopek začel z izdelavo načrta. Zajemal bi opis življenjske situacije, osebne
cilje in nabor storitev in sredstev, pa tudi izvajalcev, rokov, stroškov, potrebnih za uresničitev načrta.
Prav na podlagi stroškovnika, ki bi zajemal tudi določitev cene stroškov in storitev, lahko določimo
sestavo in ceno osebnega paketa. Potrjevanje načrta je v tem primeru torej tudi potrjevanje vstopa v
sistem dolgotrajne oskrbe. Kot rečeno, z njim lahko ocenimo tako upravičenost glede na količino
dajatev (prag vstopa) in upravičenost do posameznih storitev dolgotrajne oskrbe. Potrditev načrta pa
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je tudi potrjevanje cene osebnega paketa. Potrditvi sledi izvajanje in čez čas njegova revizija, ki omogoči
popravljanje načrta in nadaljevanje procesa.

3.4 Sklep
Vsebinsko morajo postopki dolgotrajne oskrbe zajeti več področij. Morajo ugotoviti upravičenost, vsaj
do dajatev, ki jih bodo prejemali, predvidoma pa tudi sploh do vstopa v sistem. Ugotoviti morajo obseg
in vrsto potreb, ki jih upravičenci imajo, in skupaj z njimi ugotoviti, katere odgovore na te potrebe
potrebujejo (iz nabora storitev dolgotrajne oskrbe in drugih sistemov). Pred uresničevanjem načrta
(izvajanjem storitev in uporabo sredstev) mora instanca tak osebni paket storitev potrditi. Po
določenem obdobju izvajanja pa preveriti uspešnost, učinkovitost in kakovost izvajanja in potem načrt
oz. bolje rečeno paket dopolniti, popraviti glede na izvajanje in novo nastalo situacijo.
Te, splošne, elemente lahko zložimo skupaj na več načinov. Bistvena razlika med temi modeli postopka
je v tem, da prva dva predvidevata »ocenjevanje potreb« z ocenjevalnimi lestvicami, tretji pa ne. Tretji
nakaže, da kvantitativno ocenjevanje potreb z lestvicami utegne biti odveč. Pokazali smo namreč več
tveganj, ki jih uporaba standardiziranih lestvic, prinaša – postvarjanje, onesposabljanje, oženje
perspektive. Poleg subjektivnih prednosti, ki jih prinaša navezanost na staro paradigmo (navidezna
gotovost in objektivnost ocene), je morebitna prednost takih lestvic, da lahko ocenimo upravičenost
relativno hitro v primerih, ko podrobno izdelan osebni načrt ni potreben. To bi, na primer veljalo, če
naj bi se upravičenec odločil, da bo uporabil možnost prejema finančnih sredstev, ne pa dajatev v
naravi, saj osebni paket storitev zahteva natančni načrt izvedbe storitev, denarni prejemek pa ne. Pri
denarnih dajatvah je pavšalna ocena lahko prihranek časa oz. bližnjica do ocene, za kolikšno količino
sredstev je človek upravičen. Zadostuje le okvirni načrt oz. predvidene porabe sredstev.27

27

Posebno vprašanje je, kako način ocenjevanja vpliva na »ustvarjanje potreb«. Uveljavljanje standardiziranih ocenjevalnih
lestvic v določeni »programira« odgovore na vprašanja oz. senzitivizira tako spraševalca kakor spraševanca za določena
vprašanja oz. opozori na nekatere potrebe, ki jih sicer človek ne zaznava (uporaba anket kot marketinškega pripomočka). Na
eni strani je prav, da človeka povprašamo pa stvareh, ki so morebiti zunaj njegovega horizonta, na drugi strani pa je to
vzbujanje apetita, ko nismo lačni. Odprto in kvalitativno »ocenjevanje potreb« se morda zdi bolj arbitrarno in neobvezujoče
in se zato morda zdi tudi bolj ranljivo za ustvarjanje »navideznih« potreb – z načrtnim potvarjanjem, da bi prišli do dajatev,
ali pa nehotno poudarjanje svoje nemoči, ki izhaja iz vloge »bolnika«, »invalida«. Na drugi strani pa so ocenjevalne lestvice,
prav zaradi svoje enostavnosti in standardiziranosti še bolj izpostavljene »plagiatorstvu« oz. »vdoru v sistem«. Naloga
pilotskega uvajanja dolgotrajne oskrbe je preučiti in ovrednotiti možnosti tovrstnih napak pri enem in drugem načinu.
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4 Prakse ocenjevanja potreb po dolgotrajni oskrbi v Sloveniji
Pregled orodij za ugotavljanje potreb po dolgotrajni oskrbi v drugih državah, ki so ga opravili Nagode
in drugi (2014) je pokazal, da so v evropskem prostoru v uporabi zelo različna orodja in da ni videti
nekega enotnega pristopa, saj se prakse na tem področju v posameznih državah med sabo zelo
razlikujejo (glej poglavje 5). Raznolikost uporabljenih orodij v mednarodnem prostoru in dejstvo, da
mnoge države iščejo nove načine ugotavljanja potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe nas je vodila, da
smo v začetku delovanja delovne skupine opravili pregled orodij, ki jih uporabljajo v Sloveniji v okviru
dela posameznih strok. V ta namen je delovna skupina zastavila kriterije, ki naj jih bi jih zadovoljevalo
idealno orodje za ugotavljanje stanja:
Upošteva naj uporabniško perspektivo in omogoča krepitev moči uporabnika:
- Orodje naj upošteva vidike vseh vpletenih in vsaj omogoča, če ne celo zahteva enakovredno
udeležbo vseh deležnikov: strokovnjakov, uporabnika, svojcev in drugih neformalnih
oskrbovalcev.
- Orodje samo, njegova uporaba in rezultati naj bodo razumljivi in sprejemljivi za vse udeležene
v ocenjevanju (deležnike, financerje, nadzornike, zainteresirano javnost).
Enostavnost uporabe:
- Postopek ocenjevanja, vmesni in končni rezultati uporabe orodja naj bodo pregledni, za
udeležene pa razumljivi in smiselni.
- Uporabljeni kriteriji naj bodo jasni in nedvoumni za vse deležnike (strokovnjaki, uporabnik,
svojci in drugi neformalni oskrbovalci).
- Časovna zahtevnost in kompleksnost uporabe orodja mora nedvoumno omogočati primerljive
časovne in postopkovne prihranke v nadaljnjih korakih postopka (odločanje o upravičenosti,
izdelava osebnega načrta, izvedbeni načrt, izvajanje in/ali evalvacija osebnega načrta).
Uporabnost za pripravo analize stanja:
- orodje je primerno za določanje stopnje sposobnosti uporabnika za samostojno opravljanje
temeljnih in podpornih dejavnosti, družbeno vključevanje in ohranjanje/večanje kakovosti
življenja;
- orodje je primerno za določanje konkretnih področij, kjer uporabnik potrebuje pomoč pri
opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih dejavnosti, družbenem vključevanju in
ohranjanju/večanju kakovosti življenja;
Primernost za ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe:
- jasna povezava med rezultati uporabe orodja in predpisanimi ali dogovorjenimi kriteriji za
upravičenost do (dajatev) dolgotrajne oskrbe.
Uporabnost rezultatov za načrtovanje storitev:
- omogoči naj čim bolj jasen in preprost način preslikave rezultatov ocene v spisek možnih
storitev. Te naj bi učinkovito pomagale uporabniku pri preseganju težav, ki jih ima pri temeljnih
dnevnih dejavnostih in podpornih dnevnih dejavnostih, pri družbenem vključevanju in pri
ohranjanju oz. večanju kakovosti življenja. Hkrati naj bi omogočale strokovnjakom, da v dobro
uporabnika uporabijo najboljše in za dani primer najprimernejše postopke in znanja, svojcem
in drugim neformalnim oskrbovalcem pa da čim bolj učinkovito pomagajo in se izognejo
pretirani obremenjenosti s pomočjo uporabniku.
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Orodje naj bo uporabno tudi za sprotno spremljanje stanja med izvajanjem, evalvacijo in
revizijo osebnega načrta. Rezultati naj podprejo tudi projekcijo stroškov izvajanja osebnega
načrta.

Delovna skupina je zbrala informacije o orodjih, ki jih na posameznih področjih, povezanih z
dolgotrajno oskrbo, uporabljajo za ugotavljanje odvisnosti uporabnikov od pomoči. Na podlagi
diskusije na delovni skupini smo pripravili SWOT analize uporabnosti orodij, ki jih posamezne stroke v
Sloveniji najpogosteje uporabljajo v praksi za ocenjevanje potreb.28 Na podlagi prej omenjenih
kriterijev smo poskusili ugotoviti, ali bi lahko ta orodja (ob primernih prilagoditvah) uporabili v
postopkih ocenjevanja stanja in ugotavljanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Člani delovne
skupine smo predstavili naslednja orodja, ki jih uporabljajmo v svoji praksi:
- LOSS lestvica
- Osebni načrt pri izvajanju pomoči na domu
- Metoda osebnega načrtovanja
- Orodje FIM
- Ocenjevanje potreb v patronažnem varstvu
- Orodje ICNP
- Orodja v fizioterapiji

4.1 Care Dependency Scale oz. Lestvica ocene sposobnosti samooskrbe (LOSS
lestvica)
Lestvico CDS so leta 1994 razvili na Nizozemskem kot instrument za oceno potreb in načrtovanje oskrbe
za uporabnike domov za stare in se uporablja po vsem svetu v različnih (zdravstvenih) okoljih (oskrba
v skupnosti, oskrba na domu, institucionalna oskrba). Lestvica je bila že prevedena v slovenski jezik,
Kavšek (2006) jo je tudi testirala v treh domovih za starejše. Pod okriljem Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije je bilo v letu 2012 opravljeno testiranje lestvice v vseh domovih za starejše, v letu 2014 pa še
testiranje na območju Celja, in sicer v domovih za starejše, v oskrbovanih stanovanjih, v dnevnih
centrih, v okviru pomoči na domu in patronažnega varstva. Lestvico uporabljajo tudi nekateri izvajalci
socialne oskrbe na domu (npr. Dom Danice Vogrinec Maribor za občini Duplek in Miklavž na Dravskem
polju). Nekateri zdravstveni domovi (npr. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor) v okviru
patronažnega varstva uporabljajo lestvico življenjskih dejavnosti po Virgini Henderson, ki so osnova
lestvice LOSS. S pomočjo lestvice lahko ocenimo potrebe uporabnikov in vrsto oz. stopnjo pomoči, ki
jo potrebujejo, na podlagi rezultatov pa lahko pripravimo okviren načrt oskrbe. Možna je ponovitev z
istim instrumentom, s katero spremljamo spremembe stanja uporabnika (Dijkstra idr. 2006).
V Sloveniji je bilo uporabljeno naslednje točkovanje lestvice:
- 1. stopnja (15 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil
popolnoma odvisna od pomoči druge osebe;

28

Pri tem smo uporabili tudi pripombe zbrane na fokusni skupini izvedeni na mednarodni Poletni šoli teorije in prakse
socialnega dela (School of Social Work Theory and Practice) na IUC v Dubrovniku, v kateri so sodelovali strokovnjaki s področja
socialnega varstva iz Hrvaške, Slovenije in drugih držav.
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-

2. stopnja (16–30 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil
večji del odvisna od pomoči druge osebe;
3. stopnja (31–45 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil
ves čas delno odvisna od pomoči druge osebe;
4. stopnja (46–60 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil
občasno odvisna od pomoči druge osebe;
5. stopnja (61–75 točk): oseba je v večini samostojna pri izvajanju vseh temeljnih življenjskih
opravil in dnevnih opravil in ne potrebuje pomoči druge osebe.

Preglednica 1: SWOT - lestvica LOSS

Prednosti
Temelji na 14-ih temeljnih življenjskih dejavnostih
po V. Henderson in tako na znanih in uporabljanih
idejah.
Je široko preskušena (v Sloveniji predvsem v
domovih za stare, v tujini ponekod tudi v skupnosti).
Je standardizirana in prevedena v slovenščino.
Ocena temelji na strokovnem mnenju, a jo
pripravimo skupaj z uporabnikom.
MDDSZ je že pridobilo dovoljenje avtorja za uporabo
lestvice.
Omogoča izdelavo osebnega načrta, ponovno oceno
potreb in dopolnitev osebnega načrta.
Metoda je časovno učinkovita.
Omogoča ugotavljanje upravičenosti uporabnika
(določeni so kriteriji za vstopni prag).
Priložnosti
Orodje naj bi omogočalo načrtovanje storitev in
pripravo osebnega načrta.

Slabosti
Ni podrobnejših opisov kriterijev za ocenjevanje,
zato so mnogim deležnikom vprašanja in možni
odgovori nejasni.
Potrebuje dopolnitve za določena področja
dolgotrajne oskrbe, predvsem IADL in socialno
vključevanje.
Ni prilagojena uporabi v skupnostni oskrbi.
Uporabnik je obravnavan v smislu tega, česa ne
more storiti, orodje ne vključuje ideje krepitve
moči.

Tveganja
Ni opredeljeno, kako uporabiti rezultate za
načrtovanje storitev in ocenjevanje potreb.

-

Raba orodja za ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi bi zahtevala naslednje prilagoditve:
- jasnejša navodila za potek ocenjevanja potreb;
- razširitev spektra storitev (predvsem IADL) in definicij posameznih kriterijev;
- prilagoditev za skupnostno oskrbo.
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4.2 Osebni načrt za storitev pomoč na domu
V okviru pomoči na domu so razvili obrazec za osebni načrt. V njem sta združena opis stanja in načrt
storitev, ki jih potrebuje uporabnik. Od drugih instrumentov se razlikuje v tem, da je končni rezultat
osebnega načrta neposredno določanje storitev, ki jih uporabnik potrebuje, ne omogoča pa
neposredne klasifikacije uporabnikov z namenom ugotavljanja upravičenosti potencialnega
uporabnika do dolgotrajne pomoči na podlagi doseganja vnaprej predpisanih kriterijev. Osebni načrt
implicitno predpostavlja, da je uporabnikova upravičenost do pomoči že ugotovljena.
Preglednica 2: SWOT – osebni načrt za storitev pomoč na domu

Prednosti
Omogoča zbiranje podatkov relevantnih za oskrbo
(demografske značilnosti uporabnika, pogoji bivanja,
materialni viri, vključenost v formalno in neformalno
mrežo, spretnosti, statusi in socialne vloge,
navade…)
Orodje je usmerjeno v uporabnika, ocena je
pripravljena v sodelovanju z uporabnikom in
njegovimi svojci.
Orodje je pripravljeno v slovenskem jeziku, njegova
raba časovno ni prezahtevna.
Omogoča ponovno oceno potreb in dopolnitev
osebnega načrta.
Priložnosti
Možno bi ga bilo nadgraditi v smislu širšega nabora
storitev in jasnejših navodil za načrtovanje storitev
ter ugotavljanje upravičenosti s pomočjo števila ur.

Slabosti
Potrebuje dopolnitve za določena področja
dolgotrajne oskrbe, predvsem iz zdravstvene nege.
Ne omogoča ugotavljanja upravičenosti.

Tveganja:
Ni prilagojeno za uporabo v institucionalnem
varstvu.

Orodje bi bilo mogoče nadgraditi v smislu širšega nabora storitev in jasnejših navodil za načrtovanje
storitev ter ugotavljanje upravičenosti s pomočjo števila ur.

4.3 Metoda osebnega načrtovanja
Metoda osebnega načrtovanja oblikuje cilje in načrtuje optimalno uporabo sredstev, da bi uporabnik
svoje cilje dosegel. Osebno načrtovanje poteka z raziskovanjem življenjskega sveta uporabnika. Pri tem
upošteva tako sredstva, ki jih človek že ima na voljo, kot tudi načrtuje, katera sredstva mora uporabnik
še dobiti, da bi dosegel svoje cilje in tudi kako jih dobiti. To počne v nenehnem dialogu in delovnem
odnosu z uporabnikom, pri tem pa dosledno upošteva njegovo voljo tako, da krepi njegovo moč in ob
sprejemljivih tveganjih veča njegove možnosti. Tudi ta metoda ne omogoča neposredne klasifikacije
uporabnikov na podlagi doseganja vnaprej predpisanih kriterijev, kar bi dovoljevalo takojšnje
ugotavljanje upravičenosti potencialnega uporabnika do dolgotrajne pomoči. Metoda osebnega
načrtovanja predpostavi univerzalno upravičenost do dolgotrajne pomoči, ustvarjalca in lastnika načrta
in omogoča njeno konkretno ugotavljanje na podlagi predvidenih storitev. Izvedba načrta temelji tudi
na ustvarjanju konsenza in pogajanjih z uporabnikom in ljudmi v njegovi socialni mreži. Upravičenost
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do dolgotrajne pomoči bi bilo torej možno ugotoviti na koncu procesa, takšna ugotovitev ne bi bila
zgolj odločitev strokovne avtoritete, temveč rezultat pogajanj med bolj ali manj enakopravnimi
deležniki, ki jo uradna strokovna instanca na koncu potrdi.
Preglednica 3: SWOT – metoda osebnega načrtovanja

Prednosti
Osebna in poglobljena metoda, ki izhaja neposredno
iz potreb oz. želja uporabnika in vključuje
uporabniško perspektivo.
Omogoča kreativno razmišljanje v smeri vključevanja
širšega nabora izvajalcev (npr. tudi NVO, neformalni
oskrbovalci).
Metoda je deloma že preizkušena v pilotnem
eksperimentu „Individualiziranje financiranja storitev
socialnega varstva“.
Orodje je pripravljeno v slovenskem jeziku.
Omogoča določanje kvote potrebnih ur pomoči za
uporabnika, ki bi se lahko povezali z upravičenostjo.
Omogoča neposredno ugotavljanje količine in
stroškov konkretnih storitev.
Omogočeno je redno spremljanje, ponovna ocena
potreb in dopolnjevanje osebnega načrta.

Slabosti
Je kvalitativna metoda, zato je kompleksna in
časovno zelo zahtevna (postopki načrtovanja trajajo
lahko tudi od 20 do 30 ur).
Je manj strukturirana in ne daje hitrega odgovora na
vprašanje upravičenosti do oskrbe (upravičenost je
možno ugotavljati šele naknadno, po izdelavi
osebnega načrta).
Z rabo te metode lahko spregledamo določena
tveganja, ki so povezana z zdravjem in varnostjo
uporabnika, če to niso uporabnikove prioritete.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe bi bil na podlagi te metode zapleten.

Priložnosti
Gre za kvalitativno metodo, ki nudi celostno in
zaokroženo rešitev ugotavljanja potreb po
dolgotrajni oskrbi, upravičenosti do nje, ter vrste in
količino potrebnih storitev.
Uvedba osebnega načrtovanja bi omogočila odprt, v
uporabnika usmerjen, a hkrati stabilen in urejen
sistem.

Tveganja:
Potrebno je intenzivno usposabljanje za razvoj
spretnosti potrebnih načrtovalcem.
Negotov (po dosedanjih izkušnjah mnogokrat
negativen) je odziv strokovne javnosti, saj zahteva
paradigmatski premik.
Zahteva spremembo odnosa strokovnjakov do
uporabnikov, česar do zdaj še ni bilo možno doseči.

4.4 Lestvica funkcijske neodvisnosti (Functional Independence Measure, FIM)
Merilo funkcijske neodvisnosti (Functional Independence Measure, FIM) predstavlja enotni sistem
merjenja oviranosti, ki temelji na Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti
(International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, ICIDH). Lestvico sestavlja 18
postavk, od tega 13 motoričnih in 5 kognitivnih postavk. Vsako postavko ocenimo na sedemstopenjski
lestvici, pri čemer višja ocena pomeni večjo samostojnost. Lestvica daje možnost razvrščanja
posameznikov glede na njihovo sposobnost samostojnega izvajanja dejavnosti. Če oseba ni samostojna
in potrebuje pomoč, lestvica daje oceno stopnje potrebne pomoči. Burger in Goljar (2013) poudarjata,
da je uporabna v klinični praksi in v raziskovalne namene. »Olajša sporazumevanje med člani
rehabilitacijskega tima, daje dodatne pomembne informacije o funkcioniranju posameznika in
populacije, omogoča postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev rehabilitacije ter spremljanje
njihovega uresničevanja.« (Burger in Goljar 2013, 11) Meri stopnjo pacientove oviranosti in nakaže
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koliko pomoči potrebuje za izvajanje temeljnih dnevnih dejavnosti. V Sloveniji je uveljavljena na
področju fizikalne in rehabilitacijske medicine. Predvsem jo uporabljajo delovni terapevti pri
ocenjevanju izidov rehabilitacije po možganski kapi, ortopedskih in travmatoloških stanjih, nezgodnih
možganskih poškodbah, poškodbah hrbtenjače in nevroloških obolenjih. Zdravniška zbornica Slovenije
od leta 2002 uporablja FIM kot referenčni kazalnik kakovosti dela, uporabljajo pa jo tudi na URI-Soča
kot obvezni del spremljanja bolnikov. Lestvica je prevedena v slovenski jezik in je prosto dostopna,
vendar je zaradi omejitev, ki izhajajo iz avtorskih pravic, ni dovoljeno spreminjati.
Preglednica 4: SWOT – lestvica FIM

Prednosti
Orodje je standardizirano in prevedeno tudi v
slovenščino. Je enostavno za uporabo.
Orodje je testirano na področju ocenjevanja izida
rehabilitacije po možganski kapi, ortopedskih in
travmatoloških stanjih, nezgodnih možganskih
poškodbah, poškodbah hrbtenjače in nevroloških
obolenjih.
Metoda je časovno ustrezna.
Analize kažejo dobro zanesljivost in veljavnost
orodja, tako v Sloveniji, kot v tujini.
Omogoča ponovno oceno potreb in dopolnitev
individualnega načrta.
Priložnosti
Orodje je v Sloveniji prepoznano in znotraj stroke
širše sprejeto kot dobro mersko orodje.

Slabosti
Orodje ni celostno in potrebuje dopolnitve za
določena področja dolgotrajne oskrbe, predvsem
IADL.
Uporabnik je obravnavan v smislu tega, česa ne
more storiti (stopnja „prizadetosti“ oz. „omejene
aktivnosti“), torej orodje ne vključuje ideje krepitve
moči.
Ne omogoča ugotavljanja upravičenosti.

Tveganja
Ocenjevanje lahko izvajajo le strokovne osebe na
medicinskem področju.
Lestvice se zaradi avtorskih pravic ne sme
spreminjati, zato je ni možno prilagajati potrebam
pri ocenjevanju potreb v dolgotrajni oskrbi.

4.5 Kategorizacija pacientov v patronažnem varstvu
V patronažnem varstvu razvrščajo uporabnike zdravstvene nege in družine na sekundarni in primarni
ravni v štiri kategorije. Za uporabnike velja naslednja razvrstitev:
1. Prva kategorija je najmanj zahtevna. Vanjo so uvrščeni uporabniki, ki so samostojni pri
izvajanju samooskrbe. Patronažno medicinsko sestro (PMS) potrebuje predvsem za potrditev
o pravilnosti izvajanja samooskrbe. PMS uporabniku le svetuje.
2. V drugo kategorijo spadajo uporabniki, ki so delno samostojni in pretežno samostojno izvajajo
dejavnosti samooskrbe. Potrebujejo delno pomoč, podporo in nadzor PMS pri izvajanju
nekaterih temeljnih življenjskih dejavnosti. PMS jim posreduje nova znanja (edukacija) v smislu
krepitve, ohranitve in vrnitve zdravja ter izvaja manjše-lažje intervencije zdravstvene nege.
3. Tretja kategorija zajema uporabnike, ki potrebujejo celotno pomoč, podporo, opazovanje in
nadzor PMS. Ti uporabniki niso zmožni ali nimajo znanja ter volje za izvajanje večine življenjskih
dejavnosti samooskrbe. Potrebujejo celotno pomoč in podporo PMS pri izvajanju dnevnih
dejavnosti za zadovoljevanje fizičnih, psihičnih, socialnih, ekonomskih in duhovnih potreb, pa

38

tudi nova znanja pri izvajanju samooskrbe ter ohranjanju in krepitvi zdravja. Potrebujejo tudi
obravnavo drugih strokovnih sodelavcev. Pri teh uporabnikih PMS izvaja zahtevnejše in
obsežnejše intervencije.
4. Četrta kategorija je najbolj zahtevna. Uporabniki v tej kategoriji potrebujejo stalno pomoč,
podporo, opazovanje in nadzor. Pri izvajanju samooskrbe so povsem odvisni in potrebujejo
stalno pomoč pri zadovoljevanju svojih osnovnih življenjskih potreb. Prisotnost PMS je
praviloma potrebna vsaj 1x dnevno, da zagotovi celostno obravnavo in koordinacijo. V tej
kategoriji se opravljajo vse aktivnosti PMS iz II. in III. kategorije, potrebna je tudi obravnava
strokovnih sodelavcev in širše socialne mreže.
Smiselno enaka razvrstitev velja tudi za družine.
Preglednica 5: SWOT – kategorizacija pacientov v patronažnem varstvu

Prednosti
Orodje je pripravljeno v slovenskem jeziku.
Trajanje ocenjevanja potreb je časovno ustrezno.
Pri ugotavljanju načrtovanju storitev se lahko
vključuje družina in uporabnik.
Ocenjuje se celotno pacientovo ožje in širše okolje, z
vidika odnosov, ekonomskega, psihološkega statusa,
varnosti itd.
Pokriva tudi nekatere instrumentalne dejavnosti,
predvsem delo, prosti čas in učenje.
Priložnosti
Orodje lahko uporabimo parcialno za ugotavljanje
potreb na področju zdravstvene nege

Slabosti
Orodje je usmerjeno v stroko in potrebuje
dopolnitve za določena področja dolgotrajne oskrbe,
predvsem IADL.
Odsotnost IADL iz sheme ocenjevanja.
Neposredno ugotavljanje upravičenosti do
dolgotrajne oskrbe ni mogoče brez prilagoditev
instrumenta.
Ne omogoča ugotavljanja upravičenosti.
Tveganja
Raba je sektorsko specifična
Za ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi bi bilo
potrebno orodja prilagajati.

Obrazec Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani vsebuje podatke o družini in o pacientu. Usmerjen
je v pridobivanje podatkov pomembnih za patronažno varstvo v celoti in ne omogoča ločenega
spremljanja opravil povezanih z dolgotrajno oskrbo. Ločuje trinajst temeljnih dnevnih dejavnosti:
- dihanje in krvni obtok,
- izločanje in odvajanje,
- vzdrževanje normalne telesne temperature,
- prehranjevanje in pitje,
- gibanje in ustrezna lega,
- spanje in počitek,
- izogibanje nevarnostim v okolju,
- osebna higiena in urejenost,
- oblačenje,
- odnosi z ljudmi, izražanje čustev, občutkov, doživljanja – duševne, duhovne, socialne in
seksualne potrebe, izražanje verskih čustev,
- koristno delo,
- razvedrilo in rekreacija,
- učenje in pridobivanje znanja.

39

Preglednica 6: Obrazec Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani

Prednosti
Sistematični pristop/celostna obravnava.
Temelji na primerljivih življenjskih dejavnostih kot LOSS
lestvica, preseganje zgolj področja zdravstvene nege,
zdravstva.
Lažje odločanje, argumentiranje stopnje ocene potreb.
Podpora aktivnemu pacientu, individualna prilagojenost.
Strukturiran jezik, dobra preglednost.
Možnost vključevanja različnih vprašalnikov, drugih
(specifičnih) testov, vprašalnikov, ki lahko prispevajo k
celostni oceni (FT; DT, MMSE, Waterlow, PHQ …)
Lažje dokazovanje učinkovitosti in uspešnosti tudi
odločevalcem, politikom, financerjem
Podpora komunikaciji znotraj (interdisciplinarnega) tima
- del širšega načrta.
Razvita računalniška rešitev, ki pa ni aplicirana v
vsakodnevno prakso v zdravstveni negi.
Priložnosti
Kompleksnost
Priložnost za raziskave, razvoj DO
Podpora integriranemu/interdisciplinarnemu pristopu k
uporabniku.

Slabosti
Ni v celoti umeščeno v prakso medicinskih sester.
V začetku vzame več časa.
Ne omogoča ugotavljanja upravičenosti.

Tveganja
Preobsežnost papirnate dokumentacije

4.6 International Classification for Nursing Practice (ICNP, Mednarodna klasifikacija
zdravstvene nege)
Klasifikacija zdravstvene nege predstavlja vsebinsko poenoten poklicni jezik, ki se uporablja pri
komuniciranju med ljudmi in predstavlja pomemben prispevek k poenotenju izrazoslovja v zdravstveni
negi in zdravstvu. Mednarodno klasifikacijo prakse zdravstvene nege (International Classification for
Nursing Practice – ICNP) sta pripravila Mednarodni svet medicinskih sester in Danski inštitut za
raziskovanje v zdravstvu in zdravstveni negi ter tako razvila strokovni terminološki slovar in klasifikacijo
zdravstvene nege, ki bi jo za dokumentiranje in elektronske zapise uporabljale medicinske sestre v vseh
strokovnih okoljih (Porenta in drugi 2004).
ICNP je informacijsko orodje za opisovanje prakse zdravstvene nege (Warren, Coenen, 1998; http://
www.icn.ch/icnp.html, 2004). Omogoča zbiranje podatkov, ki se tičejo prakse zdravstvene nege v
okviru celotnega zdravstvenega informacijskega sistema (Mortensen 1999; Šušteršič, Rajkovič,
Leskovar, Bitenc, Bernik, Rajkovic 2002 v Porenta in drugi 2004). Podatki so tako na razpolago za
raziskovalno in pedagoško delo, za vodenje in razvoj profesionalne politike, saj dokumentirajo delež
zdravstvene nege v zdravstvenemu varstvu. Ti podatki so tudi osnova za spremljanje kakovosti
zdravstvene nege in omogočajo potrebne spremembe, če jih ustrezno uporabljamo na področjih
izobraževanja, menedžmenta, politike in raziskovanja.
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Kot takšna je MKZN specializirana terminološka baza, ki je na eni strani preveč podrobna za namene
opisovanja stanja v povezavi z dolgotrajno oskrbo in ugotavljanja upravičenosti do nje, na drugi strani
pa preveč osredotočena na določen segment dolgotrajne oskrbe, zdravstveno nego.
Preglednica 7: SWOT - ICNP

Prednosti
Gre za strokovno bazo podatkov, ki je namenjena
poenotenju terminom in v kateri se prepletata socialno
varstvo in zdravstvo.
Preseganje zgolj področja ZN, zdravstva
Prevod v slovenščino že opravljen.
Enostavnejša aplikacija IKT (oblikovanje za rešitev v
eHealth).
Visoka stopnja strukturiranosti.
Možnost reflektiranja lastnega dela, hitro dobljeni
rezultati.
Lažje dokazovanje učinkovitosti in uspešnosti tudi
odločevalcem, politikom, financerjem.
Možnost generiranja podatkov, ki so pomembni pri
sprejemanju odločitev.
Podpora komunikaciji znotraj (interdisciplinarnega)
tima .
Formalizacija jezika, ki omogoča procesni pristop k
uporabniku, individualno prilagajanje glede na njegove
potrebe.
Priložnosti
Podatki, ki jih vsebuje, bi lahko ob primerni obdelavi bili
pomemben pomožni vir informacij o potrebah po
zdravstveni negi kot sestavnem delu dolgotrajne
oskrbe.
Možnost mednarodne primerljivosti.
Priložnost za raziskave.
Možnost razvoja stroke.
Podpora integriranemu/interdisciplinarnemu pristopu k
uporabniku.

Slabosti
Ne omogoča neposrednega ugotavljanja
upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.
Je kompleksno orodje, ki presega potrebe
spremljanja in ocenjevanja potreb dolgotrajne
oskrbe.
Ni praktične aplikacije.
Ni oblika dokumentacije same po sebi.

Tveganja
Za rabo v dolgotrajni oskrbi bi morali iz baze
podatkov izluščiti podatke, ki se nanašajo na to
področje.
Prilagoditev sistema in usposabljanje kadrov za
njegovo rabo je časovno zahtevno.
Preobsežnost papirnate dokumentacije.

4.7 Izkušnje fizioterapije (različni merski instrumenti)
V fizioterapevtski praksi ni enotnega orodja za ugotavljanje potreb uporabnika. V uporabi so različni
instrumenti glede na ugotovljene vrste problemov in/ali potrebnih intervencij. Prisotna je usmeritev v
uporabnika. Pri delu z uporabniki upoštevajo njihove želje in cilje, saj je sodelovanje uporabnika ključno
za uspeh terapije. Želja uporabnika je torej ključnega pomena za njegovo motivacijo, da bo dosegel
zastavljeni cilj. V fizioterapiji ocenjujejo stanja s katerimi skušajo ugotoviti, kje ima uporabnik težave in
kako ga tovrstne težave ovirajo pri gibanju in s tem doseganju lastnih ciljev, potreb in želja. Cilj je
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usposobiti uporabnika za čim večjo samostojnost v gibanju, kar mu prinaša ne le zadovoljevanje
osnovnih potreb ampak tudi socialnih kontaktov in drugih potreb.
Preglednica 8: SWOT – izkušnje fizioterapije

Prednosti
Pri delu z uporabniki upoštevajo želje in cilje
uporabnikov. Želja uporabnika je ključnega pomena
za motivacijo uporabnika, da bo cilj dosegel.
Načrtovanje potreb časovno ni preveč zamudno.

Slabosti
Merski instrumenti so zelo sektorsko specifični in kot
taki niso smiselni za splošno oceno potreb po
dolgotrajni oskrbi.
Ne omogoča ugotavljanja upravičenosti.

Priložnosti
Pomembno bi bilo najti načine, kako obstoječe
prakse vključiti kot pomožni vir o potrebah po
fizioterapiji kot sestavnem delu dolgotrajne oskrbe

Tveganja
Raznolikost orodij ne omogoča zadostne
primerljivosti med rezultati.

4.8 Sklep
Po pregledu različnih orodij je delovna skupina sklenila, da nobeno od orodij nima dovolj prednosti, da
bi ga bilo možno preprosto nadgraditi in prilagoditi za uporabo pri ugotavljanju upravičenosti do
dolgotrajne oskrbe in določanju obsega potreb po njej. Pregled je torej pokazal, da nobeno od njih brez
prilagoditev ne zadošča zastavljenim kriterijem v tolikšni meri, da bi ga lahko z manjšimi prilagoditvami
uporabili za ugotavljanje potreb v dolgotrajni oskrbi. Rešitev je bila možna v dveh smereh. Lahko bi
poskusili združiti več orodij in jih prilagoditi našim potrebam ali pa najti novo orodje, ki ga v Sloveniji
ne uporabljamo, a je brez večjih prilagoditev primerno za ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe. Člani delovne skupine so se strinjali, da uporabijo orodje, ki je bilo posebej razvito v ta namen
in je že odgovorilo na številne izzive, s katerimi so se soočili, tj. nemško orodje Das neue
Begutachtungsinstrument (v nadaljevanju: NBA). Več o tujih praksah ter o nemškem orodju pišemo v
naslednjem poglavju.
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5 Postopki ocenjevanja potreb v izbranih državah (Avstrija,
Nizozemska, Finska in Nemčija)
Kot smo videli v prejšnjem poglavju, pri nas trenutno ne obstaja nacionalni način ugotavljanja potreb
(niti znotraj posameznih storitev) ter ima skupaj z razdrobljeno odgovornostjo med različnimi zakoni,
ponudniki, sistemi, ministrstvi za posledico izrazito neenakost na terenu, kot smo na primeru pomoči
na domu ponazorili v poglavju 2. Tudi druge države se pri oblikovanju sistemov dolgotrajne oskrbe
soočajo s številnimi izzivi, na katere odgovarjajo izredno raznorodno, kar predstavlja odsev različnih
kulturnih tradicij in sistemov blaginje. Delovanje vseh mora biti usmerjeno v čim višjo kakovost življenja
uporabnikov ter enakost in pravičnost pri dostopu do storitev, pri čemer so različno uspešne29.
V tem poglavju ne opisujemo celotnih sistemov dolgotrajne oskrbe v izbranih državah (za povzetke teh
glej npr. Leichsenring in drugi 2013; Drole in drugi 2015), pač pa se bomo ožje osredinili le na njihove
pristope k ocenjevanju potreb. Ti, upoštevajoč nacionalne kontekste, lahko služijo kot dopolnitev
predlaganemu načinu ocenjevanja. Pri tem se sklicujemo na pregled orodij za ugotavljanje potreb po
dolgotrajni oskrbi, ki je bil opravljen na Inštitutu RS za socialno varstvo (Nagode in drugi 2014) ter
pregled ocenjevanja potreb, ki smo ga pripravili v okviru projekta Aktivno in zdravo staranje (Drole in
drugi 2015).
Pri vpeljevanju ocenjevanja potreb je treba identificirati pravilen pristop, razmisliti npr. o:
-

pravim razmerjem med standardizacijo ocene in prilagojenosti ocene uporabnikom in njihovim
potrebam ter okoliščinam, ki dvigujejo kakovost življenja in uporabnika postavljajo v ospredje.
Močna standardizacija orodja lahko pomeni malo prostora za subjektivnost v procesu ocene
potreb in torej ne odgovarja na unikatne potrebe uporabnika storitev DO. Številne države
OECD uporabljajo standardizirane instrumente, pri čemer ločijo med a) standardnimi procesi
ocene, ki zagotavlja enakost določanju stopnje potreb in pa b) večjimi poudarki na osebnem
načrtovanju, ki je prilagojeno specifičnim potrebam in situaciji uporabnika (npr. Japonska,
Švedska, Španija, Anglija). V Angliji v dokumentu Caring for our future: reforming care and
support (White paper 2012) npr. predlagajo, da morajo biti osebni načrti določeni s potrebami
in okoliščinami ljudi ter da oskrba sama ne more biti enotna za vse.

29

Pravičnost, kot zelo pomemben cilj pri oblikovanju politik, ima v luči dolgotrajne oskrbe več dimenzij; ne le geografsko enakost, pač pa
tudi enakost med različnimi starostnimi skupinami, diagnozami, spoloma, etničnimi skupinami in drugo. Rodrigues in drugi (2014)
izpostavljajo številne vzroke, ki vplivajo na višjo neenakost po dolgotrajni oskrbi. V prvi vrsti je dolgotrajna oskrba področje, za urejanje
katerega so pogosto odgovorne lokalne oblasti; ne le, da so procesi določanja upravičenosti pogosto določeni na lokalnem nivoju, tudi dostop
do storitev je odvisen od lokalnih proračunov. Dostop do dolgotrajne oskrbe je pogojen tudi s stanovanjem in bivanjskimi možnostmi
upravičenca, velikostjo gospodinjstva in člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Države, ki imajo sisteme socialnih zavarovanj, imajo postopke
upravičenosti in dodeljena sredstva določene na nacionalni ravni, vendar avtorji na podlagi SHARE raziskave tudi v teh državah ugotavljajo
neenak dostop. Organizacija mreže je namreč navadno še vedno v rokah lokalnih oblasti in med različnimi okolji navadno variira, predvsem
so izrazite razlike med ruralnimi in urbanimi okolji. Z različnimi načini uporabe dolgotrajne oskrbe povezujejo tudi dejavnike, kot so
izobraževanje, gospodinjske strukture in družbene vrednote; Rodrigues in drugi (2014) ugotavljajo razlike pri rabi storitev dolgotrajne oskrbe
na domu med dohodkovnimi razredi uporabnikov; višji dohodek pomeni višjo verjetnost rabe storitev na domu, medtem ko nižji dohodek
pomeni pogostejšo rabo neformalne oskrbe. Avtorji ugotavljajo, da rezultati kažejo na to, da revnejši starejši kljub univerzalnemu pristopu
težje dostopajo do storitev (Rodrigues in drugi 2014). Zaradi fragmentiranosti obstoječega sistema v Sloveniji cilj, da bi uporabnike s
primerljivo stopnjo potreb po storitvah obravnavali na primerljiv način ter mu omogočili vse potrebne storitve po enotni ceni, še zdaleč ni
dosežen.
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-

specifičnih ciljnih skupinah, npr. obstaja potreba po boljših usmeritvah za oskrbo oseb s
kompleksnimi nevrodegenereativnimi diagnozami, npr. demenco. Orodja za oceno potreb
pogosto niso primerna za kompleksne sklope potreb oseb z demenco in posledično ocena
kognitivnih ovir ostaja nediagnostificirana, kar pomeni, da potrebe po oskrbi niso pokrite.
Pozitiven je razvoj kliničnih smernic o demenci (npr. v Kanadi, Franciji, Nemčiji), nekatere
države pa imajo nacionalne strategije, ki poudarjajo pomembnost posebnih usmeritev pri
oskrbi oseb z demenco (Belgija, Danska, Francija, Nizozemska, Norveška. Švedska, Anglija,
Škotska).

Pregled Nagode in drugi (2014) je pokazal, da v vse več OECD državah uporabljajo standardizirana
orodja za oceno potreb oz. oceno upravičenosti; najznačilnejša je uporaba orodja RAI (Resident
Assessment Instrument), tj. v Kanadi, na Finskem, Islandiji, v Italiji, ZDA in Španiji; v Franciji uporabljajo
orodje AGGIR; KATZ in RAI v Belgiji. Na Južnem Tirolskem uporabljajo orodje V.I.T.A. Lestvice podpirajo
pripravo osebnih načrtov in koordinacijo oskrbe.
Večina orodij za oceno ločuje posameznikove potrebe na: pomoč in podporo pri temeljnih dnevnih
dejavnostih, podpornih dnevnih dejavnostih ter potrebe po zdravstveni in socialni oskrbi. Na drugi
strani zagovarja celosten in integriran pristop pri zagotavljanju pomoči (zlasti zahtevnejšim
uporabnikom), saj posameznikovih življenjskih situacij in njihovih potreb ni možno umetno deliti,
ampak jih je treba reševati v vsej njihovi povezanosti in prepletenosti, oziroma odvisni osebi zagotoviti
kompleksno in celostno oskrbo. Vse sklope storitev je treba združiti v osebnem načrtu uporabnika, v
katerem določimo tudi, kateri sistem je vir posameznih storitev (sistem zdravstvenega ali socialnega
varstva ali sistem dolgotrajne oskrbe).
V nadaljevanju kratko povzemamo sisteme ocenjevanja potreb v izbranih državah (povzeto po Nagode
idr. 2014, AHA.SI), s posebnim poudarkom na Nemčiji, ki nam je pri rabi orodja služila kot dobra praksa.
Nemškemu načinu ocenjevanja tako v tem delu posvečamo bistveno več prostora, kot ostalim
državam.

5.1 Finska
Določanje upravičenosti do storitev ali prejemkov dolgotrajne oskrbe in njihovo financiranje na
Finskem poteka na občinski ravni. Občine imajo visoko stopnjo avtonomije pri odločanju, kako
organizirati storitve dolgotrajne oskrbe na svojem območju in lahko same odločajo o postopku izvedbe
ocene potreb, pri tem pa morajo upoštevati smernice finskega Ministrstva za socialne zadeve in
zdravstvo (2011). Smernice so vzpostavljene zaradi velikih razlik pri kakovosti dolgotrajne oskrbe in
njeni dostopnosti, poudarjajo pa pomembnost celostne ocene potreb na individualni ravni, ki
zagotavlja, da lahko zagotovijo učinkovite in kakovostne storitve. Visoka stopnja samoodločanja ima
za posledico precejšnjo neenakost: a) velike razlike pri načinih ocenjevanj potreb (nestandardizirane
postopke); b) različni prag upravičenosti do oskrbe; c) različne definicije potrebe po oskrbi. V določenih
primerih, ko je potrebna tudi druga tehnična podpora in prilagoditve doma, so navadno potrebna
dodatna mnenja. Kadar posameznik želi prejeti dodatek za oskrbo na domu ali v primeru patronažne
zdravstvene nege, je treba pridobiti tudi mnenje zdravnika (Genet in drugi 2012). Smernice, ki jih je
pripravilo ministrstvo, so sicer (lahko) zelo uporabne, vendar ne zagotavljajo, da bi posameznik bil
upravičen do enake storitve kot nekdo drug v drugi občini (Johansson 2010).
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Ocena potreb se navadno prične na pobudo uporabnika oz. njegovega sorodnika, ki se za storitve
dolgotrajne oskrbe prijavi na občino. Na občinskem pristojnem oddelku začnejo postopek ocene
potreb. Ocena potreb mora biti za ljudi, ki so starejši od 80 let,30 in za prejemnike najvišjega denarnega
dodatka izvedena v sedmih dneh od prvega stika z lokalno oblastjo. V nujnih primerih oceno potreb
izvedejo takoj, brez odlašanja. Ugotovitve oz. rezultati ocenjevanja potreb so lahko izjemno koristni
tudi pri nadaljnjem razvoju oz. načrtovanju sistema storitev na določenem območju (Johansson 2010).
Na Finskem za oceno potreb oz. za oceno funkcionalne zmožnosti uporabnikov uporabljajo različna
orodja, prevladujeta pa RaVa indeks in RAI31 (Resident Assessment Index), za diagnostificiranje
demence pa tudi MMSE (Mini-Mental State Examination). Če nekoliko posplošimo, lahko ugotovimo,
da se RaVa indeks uporablja predvsem takrat, kadar je cilj ugotoviti, katere storitve uporabnik najbolj
potrebuje ter kakšen način bivanja je zanj najustreznejši (na domu, v oskrbovanih stanovanjih, v
institucionalnem varstvu). RAI se pogosteje uporablja za pripravo osebnega načrta oskrbe in storitev,
vendar tudi v splošnejši namen. Obe orodji sta sicer uporabljeni za oceno uporabnikovega zdravja,
duševnega zdravja, funkcionalnih kapacitet in zmožnosti neodvisnega življenja (Haataja idr. 2003, 46).

5.2 Avstrija
V Avstriji so zvezne dežele odgovorne za zagotavljanje institucionalne, skupnostne, vmesne oz. dnevne
oblike skrbi ter oblike storitev na domu. V Avstriji enotne definicije za potrebo po oskrbi ni, obstajajo
pa kriteriji upravičenosti do nadomestila za dolgotrajno oskrbo, ki to definicijo deloma nadomeščajo.
Ocena potreb je diskrecijska in temelji na ekspertnem mnenju zdravnika, upoštevajo pa tudi mnenja
drugih vključenih (npr. medicinskih sester). Zdravnik poda ekspertno mnenje na podlagi obiska na
domu. Oseba, ki oskrbo potrebuje, mora biti o obisku na domu predčasno obveščena, obenem pa lahko
predlaga tudi tretjo osebo, ki prisostvuje oceni potreb in lahko poda tudi dodatne informacije
ocenjevalcu. Na izvedeno oceno potreb se potencialni upravičenec lahko tudi pritoži. Zdravniški
pregled, klasifikacija in plačilo nadomestila sta v domeni institucij socialnega zavarovanja, še posebej
pokojninskega zavarovanja in zavarovanja v primeru nesreč. Rezultate obiska nato preuči usposobljen
zdravstveni strokovnjak, ki določi stopnjo nege, ki jo prijavitelj potrebuje. Pri končni odločitvi se
upošteva tudi druga relevantna dokumentacija, v kolikor ta obstaja (Riedel in Kraus 2010).
Pomembno je, da ocena potreb v Avstriji običajno temelji na profesionalnih izkušnjah in intuiciji
odločevalca in ni poenotena po zveznih deželah; v nekaterih zveznih deželah uporabljajo tudi
standardizirana orodja, npr. orodje InterRAI for Home Care na Štajerskem (Garms-Homolovà in drugi
2012). Vendar pa je treba omeniti, da Zveza avstrijskih institucij za socialno zavarovanje redno
pripravlja smernice pri ocenjevanju potreb z namenom, da bi v praksi zagotovili uniformno
interpretacijo zakonodaje (Riedel in Kraus 2010).

30

Klavus in Meriläinen-Porras (2011) navajata, da to velja za osebe 75 let in več.

31

Za več informacij o orodjih ter analize prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovir glej Nagode in druge 2014.

45

5.3 Nizozemska
Nizozemska ima zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Oceno potreb izvaja neodvisni center za oceno
potreb (Centrum Indicatiestelling Zorg, v nadaljevanju: CIZ), katerega naloga je izvedba neodvisne,
objektivne in integrirane ocene. Oseba je upravičena do oskrbe Zakonu o izrednih zdravstvenih stroških
(v niz.: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, v nadaljevanju: AWBZ) kadar je navzoč vsaj eden od
dveh naštetih dejavnikov:
- somatske, psiho-geriatrične ali duševne težave oz. omejitve,
- intelektualne, fizične ali senzorne ovire.
Upravičenec lahko prejme storitev v naravi ali denarno nadomestilo, ocena potreb pa v obeh primerih
poteka enako. Da določijo, ali je oseba upravičena do ene ali več ločenih storitev dolgotrajne oskrbe
(npr. osebno nego, patronažno zdravstveno nego, zdravljenje, sprejem v institucionalno varstvo, …),
uporabljajo standardizirane kriterije. Za Nizozemsko je značilna tudi t. i. običajna oskrba, ki jo morajo
opraviti družinski člani (npr. skupna skrb za gospodinjstvo) in o kateri lahko govorimo le v kontekstu
skupnega gospodinjstva. Ta oskrba ni vključena v AWBZ (Protokol običajne oskrbe v Strujis 2006).
Natančnejša definicija o tem, kaj običajna oskrba vključuje, ne obstaja, zato so si mnenja družinskih
članov in formalnih ocenjevalcev pri vprašanju, ali določena potreba sodi v običajno oskrbo, lahko
nasprotujoča. V tem primeru je potrebna ponovna ocena potreb (Strujis 2006, 15).
Ocena potreb poteka v petih korakih:
Začetna celostna ocena, ki se osredotoča na omejitve, s katerimi se potencialni upravičenec srečuje, tj.
zdravstvene težave, fizične in kognitivne omejitve, socialne situacije, kakovost življenja in storitve, ki
jih že prejema. Funkcionalne omejitve vrednotijo na štiristopenjski lestvici. Zabeležijo tudi nekatere
druge informacije o upravičencu (delovna doba, izobrazba, prejemki, …).
V drugem koraku CIZ ugotavlja, ali je mogoče težave, s katerimi se srečuje potencialni upravičenec,
rešiti tudi brez vključitve v sistem dolgotrajne oskrbe (npr. preko zdravljenja, medicinskih pripomočkov,
z običajno oskrbo, z uporabo drugih javno financiranih storitev, kadar so te predvidene pred vključitvijo
v sistem dolgotrajne oskrbe itd.). V tem koraku izvajalci ocene potreb torej določijo, kakšno in koliko
oskrbe potrebuje potencialni upravičenec po AWBZ, trajanje veljavnosti ocene potreb in pogoje, pod
katerimi morajo oskrbo izvajati. Prav tako tudi ocenijo možnost izgorelosti neformalnih oskrbovalcev
(Mot in drugi 2010).
V nadaljevanju CIZ preveri možnost neformalne oskrbe. Kot že omenjeno, morajo družinski člani
zagotavljati običajno oskrbo (ta ni plačana). Kadar govorimo o neformalni oskrbi, pa ta presega
običajno oskrbo in je financirana iz AWBZ. Zavarovanci lahko zahtevajo denarni prejemek in storitve
neformalne oskrbe plačajo.
Nato CIZ sprejme odločitev o tem, ali upravičenec potrebuje oskrbo na domu, v primerih, da
potencialni upravičenec potrebuje zaščiteno okolje za življenje ali stalen nadzor, pa predlagajo
vključitev v institucionalno varstvo. V primerih, da CIZ predlaga vključitev v institucionalno varstvo,
potencialni upravičenec pa si želi ostati v domačem okolju, lahko slednji zaprosi za shemo »popolne
oskrbe na domu«, a mu mora biti zagotovljena po enaki ceni. To je v praksi težko urediti, saj ponudniki
oskrbe v tej obliki niso dolžni zagotavljati (Mot in drugi 2010).
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Ob koncu procesa ocenjevalci sprejmejo odločitev o upravičenosti do oskrbe po AWBZ ter določijo
paket oskrbe, ki ga bo prejemal upravičenec. Od leta 2009 na Nizozemskem razlikujejo deset različnih
paketov storitev. Pri dolgotrajni oskrbi starejših ti paketi rangirajo od tistih z manjšo potrebo po pomoči
(paket 1) do tistih, kjer so potrebe predvsem po negi in oskrbi večje zaradi bolezni ali drugih omejitev
(paket 8). Paket 9 obravnava rehabilitacijsko oskrbo, paket 10 pa paliativno oskrbo (Mot in drugi 2010).
V letih 2013 in 2014 je zaradi racionalizacije stroškov prišlo do sprememb pri upravičenosti do storitev.
Zaradi previsokih stroškov za dolgotrajno oskrbo so na Nizozemskem predvidene številne reforme, ki
vključujejo dodatne elemente decentralizacije (iz AWBZ na občinsko raven) (Mot in drugi 2010). Od
leta 2007 pomoč pri podpornih dnevnih dejavnostih ni več krita v okviru AWBZ, pač pa se je po Zakonu
o socialni asistenci odgovornost prenesla na občine (v niz.: Wet Maatschappelijke Ondersteuning), ki
so torej odgovorne za organiziranje gospodinjske pomoči, kosil, prilagoditev doma in prevozov. Oceno
potreb izvede lokalna skupnost.
Ker, kot bomo videli v nadaljevanju, pri izbiri orodja za oceno potreb in postopkov ocenjevanja
izhajamo iz nemškega modela, le-tega prikazujemo bolj podrobno.

5.4 Nemčija
V Nemčiji so leta 1995 vpeljali zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Je del celotne nacionalne sheme
socialnega zavarovanja, ki vključuje zavarovanje za primer bolezni, nesreče, brezposelnosti, pokojnine
in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V skladu z enajsto knjigo Socialnega zakonika (SGB XI)32 so osebe
upravičene do dolgotrajne oskrbe, če potrebujejo pomoč zaradi bolezni ali oviranosti (invalidnosti).
Upravičenci imajo tri možnosti uveljavljanja pravice do dolgotrajne oskrbe: denarni dodatek
(nadomestilo) za oskrbo, oskrba na domu (v obliki storitev) ali institucionalna oskrba (ESPN Flash
Report 2016/43).
Kriterij za upravičenost do dolgotrajne oskrbe je pred spremembo v letu 2017, o kateri pišemo v
nadaljevanju, temeljil na »konceptu odvisnosti od zdravstvene nege/pomoči«, kar pomeni, da je bila
oseba upravičena do dajatev in storitev dolgotrajne oskrbe, če ni mogla izvajati temeljnih dnevnih
dejavnosti na področju osebne higiene, prehranjevanja, mobilnosti in pomoči v gospodinjstvu zaradi
telesne ali psihične bolezni/invalidnosti vsaj zadnjih 6 mesecev. Odvisnost upravičenca od pomoči
druge osebe je bila opredeljena v treh kategorijah, ki so bile določene s časom (Büscher in drugi, 2011).

32

Socialni zakonik, XI knjiga
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Slika 8: Kategorije odvisnosti v nemškem sistemu dolgotrajne oskrbe

Kategorija
Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Težavni primeri

Opis
- znatna potreba po oskrbi, kar pomeni pomoč pri vsaj dveh dejavnostih (osebna
higiena, hranjenje ali gibljivost) vsaj enkrat na dan, poleg tega pa še
gospodinjsko pomoč nekajkrat na teden
- potreba po vsaj 90 minut oskrbe na dan (od tega 45 minut za higieno, hranjenje
in gibljivost)
- velika potreba po oskrbi, kar pomeni pri osebni higieni, hranjenju ali mobilnosti
vsaj trikrat na dan ob različnih delih dneva, poleg tega pa še gospodinjsko
pomoč nekajkrat na teden
- potreba po vsaj 180 minut na dan (od tega 120 minut za higieno, hranjenje in
mobilnost)
- hujša potreba po oskrbi, kar pomeni, da je potrebna stalna pomoč pri osebni
higieni, hranjenju in gibljivosti, poleg tega pa še gospodinjska pomoč nekajkrat
na teden
- potreba po vsaj 300 minut oskrbe na dan
- osebe iz kategorije III in še posebej tisti, ki potrebujejo pomoč pri ADL vsaj
sedem ur dnevno in vsaj dve uri preko noči, ali tisti, ki potrebujejo osnovno
oskrbo, ki jo lahko zagotovi več različnih oseb skupaj (ob istem času)

Vir: prirejeno po Schulz 2010; Büscher idr. 2011 v Drole in Lebar (ur.) 2014.

Opredelitev odvisnosti od pomoči drugega, ki jo vrednotimo na podlagi ocenjenega časa za izvedbo
izbranih dejavnosti in ne na podlagi stopnje odvisnosti upravičenca od pomoči, je doživela številne
kritike:





Preozek koncept »odvisnosti od pomoči«, saj je vključeval le telesne vidike in zanemarjal druge
vidike, kot so npr: posledice kognitivnih ovir, težave v duševnem zdravju, vedenjske težave,
sposobnosti komuniciranja ali različni izzivi pri soočanju s kroničnimi boleznimi.
Zaradi naraščajočega števila oseb z demenco in kroničnimi boleznimi je takšna opredelitev
upravičenosti izključevala velik del populacije, ki potrebuje pomoč oz. oskrbo.
Pojavili so se številni metodološki problemi glede uporabe časa kot mere za ugotavljanje
upravičenosti. Čas, ki ga oseba porabi za izvajanje temeljnih dnevnih dejavnosti, ni primerno
objektivno merilo, saj je močno individualizirano in je odvisno od številnih dejavnikov, in sicer:
namenov osebe, ki zagotavlja pomoč, motivacije in spretnosti osebe, ki pomaga, od kakovosti
odnosa med ponudnikom in prejemnikom pomoči, osebnih preferenc prejemnika pomoči,
uporabe različnih pripomočkov, okolja, v katerem se izvaja oskrba in profesionalnih standardov
oskrbe (Büscher in drugi 2011).

S prvim januarjem 2017 je stopil v veljavo drugi zakon o izboljšavah sistema oskrbe (PSG II) s katerim
so na novo opredelil pojem negovalne oskrbe in potrebe po oskrbi ter uporabili novo orodje za
ugotavljanje potrebe po oskrbi. Potrebo po oskrbi tako zdaj ugotavljajo izključno po tem, v kolikšni
meri je omejena samostojnost ali sposobnost osebe pri izvajanju vsakdanjih dejavnosti in je zato
odvisna do pomoči drugih. Pri tem ni pomembno ali je odvisnost nastala zaradi fizičnih, psihičnih ali
kognitivnih omejitev (Smernice nemškega krovnega združenja zavodov za zdravstveno zavarovanje za
ugotavljanje potrebe po negi 2016).
Drugi zakon o izboljšavah sistema oskrbe je prinesel spremembo paradigme, saj se je namesto
nezmožnosti kot osnove za vrednotenje potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe uveljavila paradigma
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samostojnosti (»self-dependency«), ki so jo vpeljali v sistem točkovanja modulov novega
ocenjevalnega orodja za vrednotenje potreb (NBA). Potreba po dolgotrajni oskrbi je tako opredeljena
na podlagi nudenja pomoči pri ohranjanju neodvisnosti in čim boljši izkoristek zmožnosti, ki jih imajo
osebe (Gabanyi 2016).

5.4.1

»Iskanje« primernega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe

Skladno z zakonom o izboljšavah sistema oskrbe in spremembo paradigme je bilo treba oblikovati
primerno orodje za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Nemško ministrstvo za zdravje je v letu
2006 ustanovilo svetovalno telo, v katerem so sodelovali vsi pomembni deležniki na področju
dolgotrajne oskrbe v Nemčiji, kot so predstavniki izvajalcev, zavarovancev, potrošniških organizacij,
znanstvenikov, pravnikov ipd. Za potrebe delovanja svetovalnega telesa je ministrstvo naročilo
raziskavo, katere namen je bila analiza mednarodnih sistemov dolgotrajne oskrbe, na podlagi katere
bi lahko ustrezno reformirali ocenjevanje potreb v nemškem sistemu. V okviru študije33 so pregledali
40 različnih orodij za ocenjevanje potreb z vidika vsebine, formalne strukture, metodološke kvalitete
in izvedljivosti njihove uporabe. Kljub pozitivnim ocenam nekaterih orodij glede na dane kriterije (npr.
orodje FACE, orodje RAI), pa je študija pokazala potrebo po izdelavi novega orodja za oceno
upravičenosti. Ključno pri tem je bilo dejstvo, da ni bilo nobeno izmed analiziranih orodij prilagojeno
formalnim kriterijem in strukturam nemškega socialnega sistema na splošno in posebej sistema
dolgotrajne oskrbe.
Vidiki, ki so jih upoštevali pri oblikovanju novega orodja (NBA):
-

Obstoječi kriteriji upravičenosti do dolgotrajne oskrbe so bili preozki. Izkazala se je potreba po
razširitvi, predvsem v smislu, da se v sistem vključi osebe s kognitivnimi ovirami.
Orodje mora zagotavljati veljavno in zanesljivo oceno.
Proces ocenjevanja in rezultati le-tega morajo biti transparentni in razumljivi uporabnikom
dolgotrajne oskrbe.
Proces ocenjevanja mora biti uporaben tudi za zdravniške komisije zavarovalnic.
Rezultati ocenjevanja morajo biti uporabni za proces načrtovanja pomoči (Büscher in drugi,
2011).

V okviru študije so oblikovali 8 modulov: Gibanje, Kognitivne in komunikacijske sposobnosti, Vedenje
in duševno zdravje, Samooskrba, Sposobnost spopadanja z boleznijo in s tem povezane zahteve in
breme, Skrb za vsakdanje življenje in socialni stiki, Aktivnosti zunaj gospodinjstva, Aktivnosti v
gospodinjstvu (Büscher in drugi 2011). Vrednotenje potrebe po pomoči se meri s stopnjo neodvisnosti
posameznika v šestih izmed osmih modulov, ki skupaj prispevajo (na osnovi različnega uteževanja) h
končni oceni. Prednosti tega načina vrednotenja v primerjavi s prejšnjim sistemom so:

33

Wingenfeld K, Büscher A, Schaeffer D. Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und
Einschätzungsinstrumenten. Bielefeld: Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld; 2007. Dostopno prek:
http://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag6/downloads/ipw_bericht_pflegebedurftigkeit.pdf (25. junij 2017).
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-

5.4.2

usmerjenost na osebo: vključitev dimenzij, ki prej niso bile upoštevane (na primer kognitivne
sposobnosti),
uporaba »stopnje (ne)odvisnosti osebe« namesto »potrebnega časa za pomoč«,
rezultati vrednotenja lahko pomenijo izhodišče za osebno načrtovanje pomoči,
upoštevajo se potrebe po rehabilitaciji in
orodje se lahko uporabi tudi za druge namene znotraj sistema (Gabanyi 2016), npr. pomoč
pri izdelavi osebnega načrta.

Opis postopka in orodja za ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi v Nemčiji

V nadaljevanju sta podrobneje opisana postopek za ugotavljanje potreb po oskrbi in konkretizacija
vsebin instrumenta za strokovno presojo potreb po dolgotrajni oskrbi. Vsebina je povzeta iz Smernic
nemškega krovnega združenja zavodov za zdravstveno zavarovanje za ugotavljanje potrebe po oskrbi
po XI knjigi Socialnega zakonika34, ki so bile pripravljene v letu 2016 kot enotna podlaga za strokovno
presojo potrebe po oskrbi za medicinske službe in zavode za zavarovanje za zdravstveno nego. Cilji
smernic so zagotovitev strokovne presoje po enotnih kriterijih za celotno Nemčijo, uporaba
pridobljenih izkušenj iz prakse strokovne presoje in pridobitev natančnih opisov posameznih kriterijev
strokovne oskrbe.

5.4.2.1

Postopek ugotavljanja potreb po oskrbi

Merila za strokovno presojo (ocenjevanje potrebe po dolgotrajni oskrbi) in postopek izvedbe strokovne
presoje določa Socialni zakonik (SGB XI).
Za vrednotenje potrebe po dolgotrajni oskrbi v skladu s Socialnim zakonikom vlagatelj zaprosi pri
zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju zavod). Odločitev na podlagi prošnje zavod sprejme
ob upoštevanju ocene medicinske službe zavoda (MDK). Slednja v postopku ocenjevanja potreb izbere
primernega ocenjevalca35, ki preveri potrebo po oskrbi pri vlagatelju in ga uvrstiti v določeno stopnjo
oskrbe na podlagi ocenjevalnega orodja. Za izdelavo strokovne ocene ocenjevalec od zavoda pridobi
podatke iz prošnje in dokumentacijo oziroma informacije, ki so potrebne za strokovno presojo, v
kolikor so le-te na voljo. To so na primer: informacije o prejšnjih boleznih, o preteklih bivanjih v kliniki,

34

Smernice o postopku za ugotavljanje potrebe po oskrbi in o konkretizaciji vsebin instrumenta strokovne presoje glede
nege po enajsti knjigi socialnega zakonika (smernice strokovne presoje –Bri) z dne 15.4.2016. Medicinska služba nemškega
krovnega združenja zavodov za zdravstveno zavarovanje.
35

MD določi ocenjevalce na podlagi pridobljenih informacij in na tej osnovi pričakovanega glavnega poudarka v strokovni
presoji. Ocenjevalci so lahko diplomirana medicinska sestra ali zdravnik, strokovnjak specialist ali posebej usposobljeni
ocenjevalci. Pri obisku pri vlagatelju lahko po potrebi sodelujejo tudi drugi strokovnjaki npr. s področja pomoči invalidom ali
s področja psihiatrije. Pri otrocih morajo strokovno presojo opraviti posebej usposobljeni ocenjevalci, kot so na primer
zdravstveni delavci na področju oskrbe bolnih otrok ali otroški zdravniki. Praviloma zadostuje, da obisk opravi en ocenjevalec.
Kadar je treba obravnavati posebej težak primer, je smisel skupen obisk diplomirane medicinske sestre in zdravnika.
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o storitvah medicinske rehabilitacije, o oskrbi z zdravili, o oskrbi s tehničnimi in medicinskimi
pripomočki, o lečečih zdravnikih, o oskrbi bolnika na domu ipd. Vlagatelj oziroma njegova pooblaščena
oseba ali skrbnik morajo na poziv zavoda sodelovati pri oceni potreb in soglašati, da MDK lahko pridobi
potrebne informacije pri lečečih zdravnikih, oskrbovalcih ali drugemu osebju, ki trenutno sodelujejo
pri oskrbi vlagatelja. Ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi ocenjevalec opravi v domačem okolju
vlagatelja. Pri tem mora ocenjevalec ugotoviti, ali obstajajo telesne, kognitivne ali psihične omejitve ali
zdravstveno pogojene težave oziroma potrebe, ki jih vlagatelji ne morejo samostojno kompenzirati ali
obvladovati in zato vodijo v odvisnost od pomoči drugih. Potreba po oskrbi mora obstajati za
predvidoma najmanj šest mesecev.
Ocenjevalec obisk pri vlagatelju pravočasno napove in se dogovori za termin. Ob tem vlagatelja zaprosi,
da pripravi še morebitna poročila oskrbovalnih služb in primerljive lastne zapiske, zdravniško
dokumentacijo, trenutna zdravila ter ocene in sklepe izvajalcev socialnih storitev, če so ti potrebni za
strokovno presojo. Na obisku mora ocenjevalec vlagatelju zagotoviti pravico do neovirane
komunikacije. Pri obisku na domu mora biti navzoč negovalec, če sta znana pooblaščena oseba ali
skrbnik, je potrebno o obisku obvestiti tudi njiju.
Med obiskom na domu ocenjevalec opozori, da je ocena pomembna za izdelavo načrta svetovanja in
individualnega načrta oskrbe. Načrtovalec mora vlagatelju končno oceno jasno predstaviti in
razumljivo pojasniti. Končna ocena mora zajemati informacije o stopnji oskrbe, v katero se glede na
ocenjevalno orodje uvršča vlagatelj in informacija o trenutku nastopa pogojev za določeno stopnjo
oskrbe ter minimalni obseg potrebnih storitev oskrbe.
MDK zavodom s končno oceno predloži še osebni načrt oskrbe v smislu priporočil za spodbujanje in
ohranjanje samostojnosti ali sposobnosti. Osebni načrt oskrbe vsebuje priporočila v zvezi s:
 konkretno oskrbo z medicinskimi in tehničnimi pripomočki,
 potrebnimi in sprejemljivimi preventivnimi ukrepi in medicinsko rehabilitacijo,
 svetovanjem o storitvah primarne preventive.
Ocenjevalec v individualnem načrtu oskrbe predlaga tudi priporočila o spremembi oziroma izboljšanju
obstoječe oskrbe še zlasti:
 s terapevtskimi ukrepi, npr. zdravili;
 z ukrepi za izboljšanje prostorskih danosti, npr. ukrepi za izboljšanje individualnega bivalnega
okolja in
 z izobraževalnimi ukrepi.
MDK mora prvo in nadaljnjo presojo praviloma opraviti v stanovanju vlagatelja. Enako velja za prošnje
za domačo in polno institucionalno oskrbo. S strinjanjem vlagatelja se lahko posvetovanje opravi tudi
z oskrbovalci, življenjskimi partnerji in drugimi osebami in službami, ki sodelujejo pri oskrbi vlagatelja.36

36

Izjeme: Če je na podlagi nedvoumne vsebine zadeve že jasno, da so izpolnjeni pogoji za oskrbo, za katero stopnjo gre ter
ali in v katerem obsegu pridejo v poštev primerne terapevtske storitve za primarno preventivo oz. rehabilitacijo lahko
strokovno presojo vlagatelja v domačem stanovanju opustimo. Če se vlagatelj nahaja v bolnišnici, stacionarni rehabilitacijski
ustanovi ali hospicu ocenjevalec strokovno presoja izvede v tej ustanovi, če obstajajo indici, da je to potrebno za zagotovitev
nadaljnje skupnostne ali institucionalne oskrbe. Pri tem je treba upoštevati, da ima rehabilitacija prednost pred zdravstveno
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MDK sporoči zavodu rezultate vrednotenja, tako da pošlje oceno ter ločeno priporočilo za preventivo
in rehabilitacijo. Zavod odloči na podlagi ocene in jo pošlje vlagatelju.

Postopek pri že obstoječi oceni MDK o potrebi po oskrbi
Pri ocenah na podlagi prošenj za uvrstitev v višjo ali nižjo stopnjo, ocenah z ugovori ali ponovnih
strokovnih presojah se pri ponovni oceni upoštevajo (prvotne) ocene, ki so na voljo pri MDK. Novi
ocenjevalec na podlagi prvotne ocene in novih informacij ustrezno in temeljito dokumentira razvoj
dogodkov med prvo in ponovno oceno.
Če priporoči nižjo stopnjo oskrbe mora obrazložiti, v kolikšni meri in zakaj so se zmanjšale ovire za
samostojnost ali sposobnost.
Če je zaradi ugovora na prvotno oceno potrebna ponovna presoja, ocenjevalci preverijo, ali bi na
podlagi novih podatkov oziroma informacij prišli do drugačnega rezultata kot pri prvi oceni.
Če ocenjevalci ne revidirajo svoje odločitve, mora oceno z ugovorom izdelati ocenjevalec, ki pri prejšnji
strokovni presoji ni bil udeležen. Slednji presodi vmesni razvoj dogodkov, navede trenutek morebitnih
sprememb stanja oskrbe glede na prvotno oceno in obravnava konkretno utemeljitev ugovora.

Roki
Zavod za zavarovanje za zdravstveno nego sporoči vlagatelju pisno odločitev o upravičenosti do
storitev dolgotrajne oskrbe praviloma najpozneje v 25 delovnih dneh po obravnavi vloge. V specifičnih
primerih (glej Smernice na str. 27) je rok za odločitev skrajšan na en teden.
Slika 9: Postopek ugotavljanja potreb po dolgotrajni oskrbi v skladu z enajsto knjigo Socialnega zakonika

nego in da ima oskrba v skupnosti prednost pred institucionalno. Pri vlagateljih v paliativni oskrbi je še zlasti treba upoštevati
pravico do samostojne odločitve.
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5.4.2.2

Ocenjevalni obrazec za ugotavljanje potrebe po oskrbi pri odraslih

Ocenjevalni obrazec je podlaga za oceno. Razdeljen je na tri razdelke, ki se vsebinsko dopolnjujejo:
-

-

Prvi razdelek vsebuje strokovne ugotovitve o stanju trenutne in pretekle oskrbe, na kateri je
osnovana oskrba, ter izvide (dejansko stanje). Ta del vključuje podatke z vidika osebe same
(vlagatelja), negovalca, družinskih članov ter dokumentacijo izvidov in diagnoz, ki jih je podal
ocenjevalec.
Drugi razdelek je izvedenska ocena, ki temelji na izvidih in informacijah.
V tretjem razdelku, ki temelji na informacijah, izvidih in ocenah predhodnih razdelkov, so
predstavljeni predlogi za oblikovanje potrebnih storitev in podatki o prognozi, po potrebi je
naveden tudi priporočljivi datum ponovne strokovne presoje.

Slika 10: Struktura ocenjevalnega obrazca

IZVEDENSKA OCENA
(ocena samostojnosti na
podlagi 6 modulov)
STROKOVNE UGOTOVITVE O
STANJU TRENUTNE IN
PRETEKLE OSKRBE
(podatki vlagatelja, neformalnih

PREDLOGI ZA
OBLIKOVANJE
POTREBNIH STORITEV
IN PODATKI O
PROGNOZI

oskrbovalcev, družinskih članov,
formalnih oskrbovalcev in
izvidov)

OCENJEVALNI
OBRAZEC
(podlaga za
končno oceno)

Prvi razdelek: Strokovne ugotovitve o stanju trenutne oskrbe
V tem delu ocenjevalec zapiše informacije o trenutni oskrbi vlagatelja. Informacije pridobi v pogovoru
z vlagateljem oz. neformalnim oskrbovalcem. Ugotovitve, ki jih ocenjevalec tako pridobi, mu olajšajo
nadaljnji potek strokovne presoje.
Ocenjevalec mora zapisati podatke o tem, kdo sodeluje pri posredovanju informacij in kdo je ob obisku
navzoč (oskrbovalec, prijatelji, družinski člani, življenjski partner, sosed,...). Po potrebi se ocenjevalec
pogovori z vlagateljem ali oskrbovalcem na samem.
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Ocenjevalec pridobi informacije vlagatelja o trenutnih zdravstvenih težavah in težavah pri oskrbi in
kakšne so njegove potrebe in želje po spremembi oskrbe. Ugotovi morebitna razpoloženjska nihanja
vlagatelja in oceni posebne obremenitve za oskrbovalce. Druga obolenja, ki jih ima vlagatelj,
ocenjevalec navede v oceni le, če so pomembna z vidika preventive ali rehabilitacije. Če je bil vlagatelj
v zadnjih štirih letih upravičen do storitev medicinske rehabilitacije, ocenjevalec zapiše način
(ambulantna, mobilna, stacionarna) in vrsto rehabilitacije (geriatrična oziroma specializirana) ter
vlagatelja vpraša po subjektivnem uspehu rehabilitacije.
V tem razdelku ocenjevalec navede tudi vse pripomočke za oskrbo, tehnične in druge pripomočke
vlagatelja ne glede na nosilca stroškov, vključno s potrošnimi pripomočki.
Ocenjevalec navede bivalne okoliščine vlagatelja (ali živi v polno stacionarni ustanovi, sam v
stanovanju, z drugimi osebami ali v oskrbovani skupnosti). V kratkih točkah zabeleži informacije o
porazdelitvi storitev oskrbe med izvajalci storitev glede na vrsto, pogostost, čas in po potrebi trajanje
storitve (ne glede na nosilca stroškov). Med storitve oskrbe sodijo vsi negovalni ukrepi, zdravstveno
negovalni ukrepi, socialna oskrba in pomoč pri vodenju gospodinjstva.
Ocenjevalec navede v kolikšnem obsegu je v bivalnem okolju potrebna neposredna navzočnost
oskrbovalcev čez dan, zabeleži pa tudi pogostost nočne oskrbe ali pomoči. V za to pripravljeno
preglednico poimensko zabeleži oskrbovalce, koliko dni na teden in v kakšnem časovnem obsegu (ure
na teden) posamezni oskrbovalec zagotavlja oskrbo.
Ocenjevalec si mora ustvariti izčrpno sliko stanovanjskih okoliščin vlagatelja in jih opisati. Navesti mora
predvsem danosti stanovanjskega okolja, ki ovirajo samostojnost vlagatelja oziroma otežujejo ali
onemogočajo oskrbo (npr. podest ali stopnice v ali pred stanovanjem, dostopnost kopalnice, možnost
umivanja, dostopnost stranišča, ovire kot so širina vrat, pragovi, vrsta postelje, vrsta gretja). Ti opisi se
upoštevajo pri ugotavljanju samostojnosti v modulih od 1 do 6. Uporabni so tudi pri utemeljitvi
priporočil o ukrepih izboljšanja bivalnega okolja oziroma drugih ukrepih.
Ocenjevalec si mora sam ustvariti vtis o ovirah in zdravstvenih omejitvah, ki vplivajo na samostojnost
in sposobnosti vlagatelja. To opravi s poizvedovanjem in opazovanjem. Vlagatelja lahko spremlja v teku
dneva, z njim hodi po stanovanju in po potrebi opazuje vzorčno demonstracijo posameznih dejavnosti.
Ocenjevalec mora prikazati verodostojno sliko o vlagatelju in njegovi samostojnosti, opisati mora
splošni vtis in ne zgolj skupek posameznih izvidov. V oceni dokumentira, v kakšnem stanju je bil
vlagatelj ob obisku na domu (npr. sam odpre vrata, leži v postelji, je popolnoma oblečen). Opiše kako
je vzpostavil stik z njim in sta se lahko smiselno pogovarjala. S pogovorom ocenjevalec dobi vtis o
kognitivnih in komunikacijskih sposobnostih vlagatelja, o njegovem trenutnem razpoloženju in
morebitnih vedenjskih posebnostih. Ocenjevalec tudi preveri v kolikšni meri je vlagatelj sam sposoben
podati določene informacije, ali sodeluje v pogovoru in ali je sposoben dojeti in uresničiti navodila.
Ocenjevalec pridobi vtis o prehranjevalnih navadah (teža, velikost), moči (npr. stisk roke, način hoje)
in o stanju oskrbe.
Zapiše tudi druge posebnosti, ki ovirajo samostojnost vlagatelja, ki pa jih ni zapisal v splošnem vtisu,
npr: prizadetost na delu okončin in trupa, okrnjena samostojnost zaradi težav z dihanjem, edemov,
motenj pri požiranju, ran, motenj sluha in vida, prizadetost mentalnih funkcij (npr. razpoloženja,
motivacije. Opiše tudi sredstva, ki vlagatelju omogočajo premagovanje ovir pri samostojnosti ali
sposobnostih (npr. pripomočki). Zapiše tudi posebne varovalne ukrepe (npr. zaklepanje, fizično

54

oviranje osebe s pasovi na postelji, fotelju, invalidskem vozičku ali uporabo pomirjeval). Ob tem navede
ali je razlog za ukrepe želja vlagatelja po varnosti in ali je sposoben razumeti njihovo funkcijo (npr.
ograja na postelji).
Ocenjevalec zapiše eno ali dve diagnozi, ki v osnovi utemeljujeta potrebo po oskrbi. Nadaljnje diagnoze
zapiše po vrstnem redu glede na njihovo prednost v zvezi s potrebo po pomoči.
Drugi razdelek: Izvedenska ocena, ki temelji na pridobljenih izvidih in informacijah37
Socialni zakonik, XI knjiga, med upravičence, ki potrebujejo oskrbo, uvršča tiste, ki imajo okrnjene
samostojnost ali sposobnosti in zato potrebujejo pomoč drugih. Ker ne morejo samostojno
kompenzirati ali obvladovati telesnih, kognitivnih ali psihičnih omejitev ali zdravstveno pogojenih težav
oziroma potreb, potrebujejo pomoč. Oskrbo morajo potrebovati predvidoma najmanj šest mesecev.
Kriterij za potrebo po oskrbi pri odraslih so zdravstveno pogojene ovire za samostojnost ali sposobnost
izvajanja dejavnosti in sposobnosti na šestih življenjskih področjih: gibanje; kognitivne in
komunikacijske sposobnosti; vedenje in duševno zdravje; samooskrba; sposobnost spopadanja z
boleznijo ali z zahtevami in obremenitvami, povezanimi z zdravljenjem; vsakdanje življenje in socialni
stiki.
Samostojnost ali sposobnost izvajanja aktivnosti izven domačega okolja in izvajanja gospodinjskih
opravil, ocenjevalec v ocenjevalnem obrazcu vpiše pod točko »Zbiranje nadaljnjih informacij, potrebnih
za oskrbo«. Teh informacij ocenjevalec ne vključi v oceno stopnje oskrbe, temveč jih uporabi pri izdelavi
osebnih načrtov oskrbe skladno z deveto in peto knjigo Socialnega zakonika.
Ocenjevalec mora za določitev potrebe po oskrbi (na podlagi 6 modulov) upoštevati lastne ugotovitve
in tudi informacije o pretekli oskrbi, ki so jih podali vlagatelj, oskrbovalec, zdravstveno osebje ali drugi
(npr. lečečih zdravnikov).
Samostojnost človeka ocenjevalec ocenjuje s šestih življenjskih vidikov. Nekdo je samostojen, kadar
lahko dejanje oziroma dejavnost izvede sam, tj. brez podpore drugih oseb. Pri oceni samostojnosti
izhaja iz predpostavke, da te dejavnosti oseba želi izvesti. Oceno samostojnosti izvede tudi, če oseba
določenega dejanja oziroma dejavnosti v svojem vsakodnevnem življenju (več) ne opravlja. Tako na
primer samostojnost pri vzpenjanju po stopnicah oceni tudi, če stanovanje leži v pritličju in v njem ni
stopnic.
V večini modulov ocenjevalec strokovno presodi, v kolikšni meri lahko oseba samostojno izvede dejanja
oziroma dejavnosti s posameznega področja življenja. Ocena v modulu 2 »Kognitivne in komunikacijske
sposobnosti« se nanaša na to, ali posamezna sposobnost obstaja ali ne, v modulu 3 »Vedenje in
duševno zdravje« se ocena nanaša na pogostost dogodkov, pri katerih obstaja potreba po osebni
pomoči, v modulu 5 pa se ocena nanaša na splošno pogostost potrebe po osebni pomoči.
Načeloma velja, da se ovire za samostojnost oziroma sposobnosti, ki nastopijo začasno (predvidoma
za manj kot 6 mesecev) ali posamezno (manj kot enkrat tedensko) ne upoštevajo.

37

Celotni NBA obrazec se nahaja v Prilogi C.
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Ocena samostojnosti
Oseba je samostojna, kadar lahko dejanje oziroma dejavnost izvede sama, tj brez podpore drugih oseb.
Samostojnost osebe je okrnjena le takrat, ko je potrebna osebna pomoč. Za osebno pomoč se štejejo
vse podporne dejavnosti, ki jih oseba potrebuje, da lahko izvede določeno dejavnost. Kdo nudi osebno
pomoč ni relevantno. Ocenjujemo ali lahko oseba posamezno dejanje oziroma dejavnost praktično
izvede. Praviloma so za to potrebne tako telesne kot duševne sposobnosti.
V modulih 1,4 in 6 samostojnost ocenimo na podlagi štiristopenjske lestvice:
0 = samostojen
Oseba lahko dejanje oziroma dejavnost praviloma izvede samostojno. Morda je izvedba otežena ali
upočasnjena oziroma mogoča le ob uporabi pripomočkov za oskrbo oziroma drugih pripomočkov.
Odločilno je, da oseba ne potrebuje osebne pomoči. Ovire, ki so začasne ali nastopijo le v posamičnih
primerih, ne upoštevamo.
1 = večinoma samostojen
Oseba zmore večji del dejavnosti opraviti samostojno. Skladno s tem to pomeni majhen, zmeren obseg
dela za oskrbovalce. Je večinoma samostojna tudi, kadar so potrebne zgolj naslednje oblike pomoči:
– Neposredno pripravljanje in postavljanje predmetov, kar pomeni pripravo stvarnih pripomočkov, da
lahko oseba dejanje izvede samostojno. Pri tem predvidevamo, da je okolje osebe urejeno tako, da
lahko v čim večji meri samostojno dostopa do vseh potrebnih pripomočkov. Kadar to ne zadošča (npr.
oseba ne more sama vzeti mila s podstavka na umivalniku, temveč ji ga je treba namestit v roko), ta
nezmožnost pomeni oceno »večinoma samostojen«.
– Navodila pomenijo, da mora oskrbovalec (po potrebi tudi večkrat) dati pobudo, da oseba sama izvede
dejavnosti. Tudi če so potrebni samo posamezni prijemi z roko, osebo ocenimo kot večinoma
samostojno. Posamezni napotki za izvedbo korakov pomenijo, da je treba v poteku dogajanja vedno
znova dati pobudo, da oseba, ki ji pomagamo, sama izvede del opravila.
– Pomoč pri odločanju pomeni, da je treba dati na voljo recimo več možnosti, na podlagi katerih se
samostojno odloči.
– Delno opazovanje in nadzorovanje pomeni preverjanje, ali oseba nadaljuje s koraki dejavnosti (po
potrebi z vodenjem do nadaljnjih korakov ali do končanja izvajanja dejavnosti), pa tudi nadzor pravilne
in varne izvedbe dejavnosti. Sem sodi tudi preverjanje, ali se oseba drži dogovorov;
– Občasni prevzem delov dejavnosti pomeni, da so potrebni samo posamezni prijemi z roko, da oseba
večji del dejavnosti izpelje samostojno.
– Navzočnost zaradi varnostnih razlogov pomeni, da lahko oseba dejavnost izvede samostojno, a je
zaradi varnostnih razlogov (npr. nevarnost padca, napadi krčev) potrebna navzočnost druge osebe. V
tem primeru je ustrezna ocena »večinoma samostojen«.
2 = večinoma odvisen
Oseba lahko dejavnost samostojno izvede le v manjšem obsegu, vendar so na voljo sredstva, ki se jih
pri tem lahko poslužuje. To pomeni, da je osebo treba stalno usmerjati ali jo motivirati tudi med

56

dejavnostjo oziroma je treba prevzeti del opravila. Pripravljanje in postavljanje predmetov, ponavljanje
pozivov ali podpora samo v določenih trenutkih ne zadoščajo.
Vse zgoraj naštete vrste pomoči so tudi v tem primeru pomembne, vendar več ne zadoščajo. Dodatna
podpora obsega zlasti:
– Stalno motivacijo v smislu spodbudnega spremljanja določene dejavnosti (potrebno zlasti pri
duševnih boleznih s pomanjkanjem samoiniciativnosti).
– Stalno dajanje navodil pomeni, da oskrbovalec ne le spodbuja, temveč demonstrira ravnanje ali
osebo spremlja z usmerjanjem. To je potrebno zlasti v primeru, da oseba kljub prisotnim motoričnim
spretnostim določene dejavnosti ne more izvesti v smiselnem zaporedju.
– Stalno opazovanje in nadzorovanje se od zgoraj omenjenega »delnega opazovanja in nadzorovanja«
razlikuje le po obsegu potrebne pomoči. V tem primeru je potrebna stalna in neposredna pripravljenost
na posredovanje pri dejavnostih.
– Prevzem delov opravil pomeni, da precejšen del korakov opravila prevzame oskrbovalec.
3 = popolnoma odvisen
Oseba dejavnosti praviloma ne more samostojno izvesti. Pomožnih sredstev ni na voljo oziroma so
zanemarljiva. Stalno spodbujanje, dajanje navodil in opazovanje nikakor ne zadoščajo. Oskrbovalec
mora namesto osebe izvesti vsa oziroma skoraj vsa opravila. Minimalne udeležbe osebe ne
upoštevamo (npr. če vlagatelj v skoraj neznatnem obsegu sodeluje v opravilu).
Ocenjevalno orodje v modulih 2, 3 in 5 vsebuje spremenjene oblike te lestvice, ki so pojasnjene na
ustreznih mestih. V splošnem pri teh lestvicah velja, da se stopnja okrnjenosti veča z vsako vrednostjo
točke. »0« pomeni, da samostojnost oziroma sposobnosti niso okrnjene in da oseba nima drugih težav.
Točkovanje
Upravičenost do storitev dolgotrajne oskrbe v Nemčiji ugotavljajo na podlagi rezultatov izvedenske
ocene oziroma strokovne presoje ocenjevalca glede samostojnosti vlagatelja na šestih življenjskih
področjih. Za vsako področje (modul) seštejejo točke po predpisanih pravilih izračunavanja. Tako pri
vsakem modulu ugotovijo skupno vrednost in ponderirano vrednost točk.
Vrednosti seštevka posameznega modula pretvorijo v petstopenjsko lestvico, ki odraža obseg ovir
oziroma stopnjo okrnjenost samostojnosti vlagatelja
Če vlagatelj npr. v modulu »Gibanje« doseže skupno vsoto 7 točk (od minimalno 0 točk do maksimalno
15 točk), se ta vrednost »prevede« v ponderirano vrednost, ki v tem primeru znaša 7,5 točk, kar
pomeni, da vlagatelja uvršča v četrto izmed petih stopenj. Četrta stopnja pomeni, da ima vlagatelj
visoko okrnjenost samostojnosti na področju gibanja.
V preglednici v nadaljevanju predstavljamo pravila za pretvorbo izračuna skupne vrednosti točk
posameznega modula v ponderirane vrednosti točk.
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Preglednica 9: Pravila za pretvorbo izračuna skupne vrednosti točk posameznega modula v ponderirane vrednosti točk
(nemški sistem)

vsota točk v modulu 1

0–1

2–3

4–5

6–9

10–15

ponderirane
točke v modulu 1

0

2,5

5

7,5

10

Kognitivne in
komunikacijske
sposobnosti

vsota točk v modulu 2

0–1

Vedenje in
duševno zdravje

vsota točk v modulu 3

0

1–2

3–4

5–6

7–65

Največja vrednost iz
modula 2 ali modula 3
(15 %)

ponderirane točke za
modul 2 ali 3

0

3,75

7,5

11,25

15

vsota točk v modulu 4

0–2

8–18

19–36

37–54

ponderirane točke v
modulu 4

0
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vsota točk v modulu 5

0

1

2–3

4–5

6–15

ponderirane točke v
modulu 5

0

5

10

15

20

vsota točk v modulu 6

0

1–3

4–6

7–11

12–18

ponderirane točke v
modulu 6

0

3,75

7,5

11,25

15

Gibanje (10 %)

Samooskrba
(40 %)
Sposobnost
spopadanja z
boleznijo ali z
zdravljenjem
povezanih zahtev in
obremenitev

2–5

3–7

6–10

11–16

17–33

(20 %)
Vsakdanje življenje in
socialni stiki
(15 odstotkov)

Skupna ocena ni zgolj seštevek ponderiranih točk v posameznih modulih, ampak obstajajo določene
posebnosti:
- pri izračunu se ne upoštevata obe vrednosti iz modulov 2 in 3, temveč le najvišja od obeh
ponderiranih vrednosti točk,
- posamezen modul (oz. seštevek ponderiranih točk) predstavlja večji ali manjši delež k skupni
oceni, in sicer:
o Modul 1: Gibanje = 10 odstotkov skupne ocene
o Modul 2: Kognitivne in komunikacijske sposobnosti / Modul 3: Vedenje in duševno
zdravje = 15 odstotkov skupne ocene
o Modul 4: Samooskrba = 40 odstotkov skupne ocene
o Modul 5: Sposobnost spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in
obremenitev = 20 odstotkov skupne ocene
o Modul 6: Vsakdanje življenje in socialni stiki = 15 odstotkov skupne ocene.
Na podlagi skupne vrednosti točk, vlagatelja uvrstijo v ustrezno stopnjo potrebe po dolgotrajni oskrbi.
Oseba se umesti v prvo stopnjo, če skupna vrednost znaša vsaj 12,5 točke.
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Stopnja potrebe po oskrbi se določi na naslednji način:
1. stopnja – lažja omejitev samostojnosti ali sposobnosti. Osebe, ki potrebujejo 1. kategorijo oskrbe so
osebe, ki so v postopku ocene potreb po DO dosegle od 12,5 do manj kot 27 skupnih točk;
2. stopnja – zmerna omejitev samostojnosti ali sposobnosti. Osebe, ki potrebujejo oskrbo 2. kategorije
so osebe, ki so v postopku ocene potreb po DO dosegle od 27 do manj kot 47,5 skupne točke;
3. stopnja – težja omejitev samostojnosti ali sposobnosti. Osebe, ki potrebujejo 3. kategorijo so osebe
ki so v postopku ocene potreb po DO dosegle od 47,5 do manj kot 70 skupnih točk;
4. stopnja – težka omejitev samostojnosti ali sposobnosti. Osebe, ki potrebujejo 4. kategorijo so osebe
ki so v postopku ocene potreb po DO dosegli od 70 do manj kot 90 skupnih točk;
5. stopnja – najtežja omejitev samostojnosti ali sposobnosti s posebnimi zahtevami glede nege in
postrežbe. Osebe, ki potrebujejo oskrbo 5. kategorije so osebe, ki so v postopku ocene potreb po DO
dosegle od 90 do 100 skupnih točk.

Tretji razdelek: Predlogi za oblikovanje potrebnih storitev in podatki o prognozi ter po potrebi
navedba priporočljivega datuma ponovne strokovne presoje, ki so pripravljeni na podlagi
informacij in izvidov, ter ocen predhodnih razdelkov
Ocenjevalec na ocenjevalnem obrazcu v 7. točki poda tudi priporočila za spodbujanje in ohranjanje
samostojnosti, preventive in rehabilitacije. Ob upoštevanju rezultatov presoje mora ocenjevalec
presoditi, ali so glede na trenutno stanje oskrbe potrebni pripomočki za oskrbo ali drugi pripomočki,
storitve medicinske rehabilitacije, zdravila in drugi terapevtski ukrepi, ukrepi za izboljšanje bivalnega
okolja, izobraževalni ukrepi, svetovanje, navodila, preventivni ukrepi, svetovanje o storitvah primarne
preventive in druga priporočila. Ob tem navede tudi predloge za izboljšanje oziroma spremembo
oskrbe, in sicer:
-

-

-

-

Storitve medicinske rehabilitacije: v vsakem posameznem primeru mora ocenjevalec preveriti,
ali z uvedbo teh storitev obstajajo možnosti za preprečitev potrebe po oskrbi, odpravo ali
zmanjšanje obstoječe potrebe po oskrbi in za preprečitev poslabšanja obstoječega stanja.
Pripomočki za oskrbo ali drugi pripomočki se delijo na pripomočke, ki izhajajo iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in pripomočke, ki izhajajo iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.
Ocenjevalec navede priporočila za uvedbo pripomočkov, ki izhajajo iz zavarovanja za
dolgotrajno oskrbo (v povezavi z drugimi pripomočki).
Zdravila imajo kot posamezni ukrepi lahko rehabilitacijsko zastavljene cilje, s čimer preprečijo
ali zmanjšajo okrnjenost dejavnosti in/ali sodelovanja.
Ukrepi za izboljšanje bivalnega okolja (izboljšanje prostorskih danosti): Zavodi za zdravstveno
zavarovanje lahko pri oskrbi na domu zagotovijo finančno podporo za ukrepe za izboljšanje
individualnega bivalnega okolja osebe, ki je uvrščena vsaj v 1. stopnjo oskrbe, denimo za
adaptacijske posege ali tehnično pomoč v gospodinjstvu, če tak ukrep v posameznem primeru:
omogoči oskrbo na domu,
bistveno olajša oskrbo na domu in s tem prepreči preobremenjenost zmogljivosti osebe in
oskrbovalca,
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-

-

-

znova vzpostavi čim bolj samostojno vodenje življenja osebe oziroma zmanjša odvisnost od
osebne pomoči oskrbovalcev in zdravstvenega osebja.
Izobraževalni ukrepi, svetovanje, navodila: Cilj izobraževalnih ukrepov je izboljšanje kakovosti
življenja s krepitvijo vsakodnevnih dejavnosti. Navajajo 4 glavne dejavnosti izobraževanja:
informiranje, usposabljanje, svetovanje in vodenje. Dejavnosti so lahko medsebojno ločene ali
povezane.
Preventivni ukrepi: Cilji preventivnih ukrepov so prepoznavanje in vpliv na dejavnike tveganja
za telesna in duševna obolenja, denimo tveganje preležanin ali padcev, opozorila o nepravilni
prehrani, podhranjenosti ali odvisnosti. V okviru zbiranja informacij in ocene modulov
ocenjevalec vključi v oceno tudi obstoječa tveganja. Če se dosedanja oskrba zdi nezadostna,
ocenjevalec priporoči dodatne konkretne ukrepe. Načelno se storitve primarne preventive
nudijo skupinsko. Ob predpostavki duševne in fizične pripravljenosti oseb za sodelovanje.
Svetovanje o storitvah primarne preventive se lahko nanaša le na naslednja področja:
spodbujanje gibanja in preprečevanje padcev, zmanjševanje telesne teže, odpravljanje
podhranjenosti in nepravilne prehrane, izboljšanje psihosocialnega zdravja, odgovorno
ravnanje s snovmi, ki povzročajo odvisnost in poživili (med drugim nikotin, alkohol).
Druga priporočila: Priporočila in predlogi ukrepov in storitev, ki jih krije zavod za zavarovanje
za zdravstveno nego, dopolnilne storitve rehabilitacije, diagnostične pojasnitve, predlogi in
priporočila, ki ne sodijo k storitvam zavodov, kot je npr. vključitev v skupine za samopomoč ali
razbremenilni ukrepi (npr. dostava hrane). Ocenjevalec mora na podlagi predhodno
pridobljenih informacij oceniti ali obstajajo realne možnosti za ohranitev in izboljšanje funkcij,
dejavnosti in zmanjšanje ovir, ocenjenih v modulih od 1 do 6 in na področjih »Dejavnosti zunaj
doma« in »Vodenje gospodinjstva«, v času trajanja oskrbe. Zbrana priporočila ocenjevalec
navede v 8. točki ocenjevalnega obrazca.

Nadaljnja priporočila in napotki zavodu (8. točka ocenjevalnega obrazca) izhajajo iz priporočil in
predlogov ukrepov in storitev, ki jih ocenjevalec poda na podlagi informacij, ki jih je pridobil v
posameznih modulih (vključno s področji »Dejavnosti zunaj doma« in »Vodenje gospodinjstva«).
Priporočila in napotki se nanašajo na:
-

pripomočke za oskrbo in druge pripomočke,
zdravila in druge terapevtske ukrepe,
ukrepe za izboljšanje bivalnega okolja,
izobraževalne ukrepe, svetovanje in navodila ter
preventivne ukrepe.

Ob tem navede še priporočilo za svetovanje o storitvah primarne preventive. Ocenjevalec navede lahko
tudi priporočila za izboljšanje oziroma spremembo oskrbe in priporoči konkretne ukrepe ali svetovanje.
Cilj svetovanja je izboljšana oskrba, razbremenitev svojcev in okrepitev oskrbe na domu. Z osebnim in
usmerjenim svetovanjem je mogoče doseči, da oseba ob ustrezni oskrbi, ostane v domačem okolju.
Osebe, ki so vložile prošnjo za storitve dolgotrajne oskrbe imajo pravico do obsežnega osebnega
svetovanja glede oskrbe, ki vključuje oceno potrebe po oskrbi, pripravo individualnega načrta oskrbe z
vsemi potrebnimi storitvami in tudi nadzor nad izvajanjem storitve.
Podatki o prognozi oziroma vnovični strokovni presoji
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V deveti točki ocenjevalnega obrazca ocenjevalec navede še oceno in dokumentacijo o predvidenem
stanju samostojnosti osebe na podlagi predlaganih ukrepov. Ocenjevalec navede ali je mogoče s
sprejetimi kurativnimi, negovalnimi in rehabilitacijskimi ukrepi ter pripomočki ali z izboljšanjem
bivalnega okolja spremeniti oz. izboljšati samostojnost osebe, ob tem pa navede oz. predlaga ustrezni
datum za vnovično strokovno presojo. Če izboljšanja (oz. poslabšanja) ni mogoče pričakovati,
ocenjevalec datuma za vnovično strokovno presojo ne navede. Lahko pa navede prošnjo osebe za
uvrstitev v višjo stopnjo oskrbe, zlasti v primeru napredujoče bolezni.
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6 Predlog ocenjevanja potreb po dolgotrajni oskrbi v
Sloveniji
V nadaljevanju predstavljamo predlog postopka ocenjevanja potreb v sistemu dolgotrajne oskrbe ter
določanja upravičenosti, kakor bi ga uveljavili v Sloveniji. Na podlagi seznanitve z obstoječo literaturo
s področja ocenjevanja potreb v slovenskem prostoru in z dobrimi praksami tujih držav ter na tej osnovi
opravljenih SWOT analiz, delovna skupina predlaga, da se kot primerno orodje za določanje
upravičenosti uporabi prilagojeno nemško orodje za ocenjevanje potreb oziroma prilagojeni drugi
razdelek ocenjevalnega orodja (v nadaljevanju: obrazec NBA-SLO38). Ta sklep smo predstavili tudi na
mednarodni delavnici, na kateri so nekateri udeleženci izbrani obrazec ocenili kritično, predvsem
njegovo kompleksnost in to, da ni namenjeno ocenjevanju potreb, pač pa zgolj oceni vstopa v sistem
(oz. določanju upravičenosti). NBA-SLO je v prvi vrsti res namenjena določanju upravičenosti, vendar
pa je (podobno kot v nemškem sistemu) tudi podlaga za pripravo osebnega načrta. Izraženih
pomanjkljivosti so se člani delovne skupine zavedali že pred izvedenimi delavnicami, zato so pri izbiri
2. razdelka NBA-SLO obrazca izhajali iz predloga, da bo orodje za ocenjevanje potreb sestavljeno iz
dveh delov: a) ocenjevalne lestvice, ki bo indicirala stanje uporabnika in b) osebnega načrta za
uporabnika, ki bo vseboval storitve, ki jih uporabnik potrebuje in jih časovno določil. Na tem mestu
želimo tudi opozoriti, da smo se v okviru delovne skupine ukvarjali zgolj z ocenjevanjem potreb odraslih
in starejših. V Nemčiji so pripravili tudi prilagojeno orodje za otroke, vendar pa ga v tem poročilu ne
problematiziramo.
Orodje je tako sestavljeno iz treh postopkovnih delov, in sicer življenjske zgodbe vlagatelja, obrazca
NBA-SLO in osebnega načrta. Ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi in določanje upravičenosti po
tem predlogu poteka v treh korakih:
1. zapis življenjske zgodbe uporabnika,
2. ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe na podlagi ocenjevalnega obrazca NBA-SLO
in
3. priprava osebnega načrta.

38

Kot pišemo v nadaljevanju, člani delovne skupine strukture orodja niso spreminjali, so pa prilagodili prevod, tako da je
ustrezal slovenskemu kontekstu, ter prilagodili točkovanje. Vključili so tudi pravico do določenih storitev s področja IADL.
Tako prilagojeni lestvici v nadaljevanju besedila krajše rečemo NBA-SLO, da ga ločimo od originalne NBA.
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Slika 11: Struktura ocenjevanja potreb po dolgotrajni oskrbi

ŽIVLJENJSKA ZGODBA
VLAGATELJA

OCENJEVANJE
SAMOSTOJNOSTI
VLAGATELJA (NBA-SLO :
6+2 modula)

OSEBNI NAČRT

V nadaljevanju strnjeno predstavljamo vse tri korake, v zadnjem poglavju pa celoten postopek.

6.1 Življenjska zgodba
V prvem koraku zapišemo življenjsko zgodbo vlagatelja, ki jo izvedemo po metodi polstrukturiranega
intervjuja. Ocenjevalec spodbuja sogovornika in mu pusti, da zgodbo pove sam, lahko tudi njegov
bližnji. Pri tem zapisuje svoja opažanja, ki jih praviloma posreduje sogovornikom in jih z njimi preveri.
Ocenjevalec usmerja tok pogovora (pri tem mu ni pa treba upoštevati vrstnega reda tem, kakor so
naštete spodaj), postavlja odprta vprašanja (vprašanja na K), kadar lahko sogovornik nanje odgovarja.
Pogovor se nanaša na dogodke iz preteklosti, sedanjosti pa tudi prihodnosti – kaj bi rad v življenju
spremenil, popravil, naredil, doživel. Nekatere teme utegnejo biti za sogovornika negotove ali
obremenjujoče. Če ocenjevalec kaj takega zasluti, je bolje, da spremeni temo, kakor da bi človeka
vznemirjal. Morda se sogovornik k temi še vrne v toku pogovora.
Teme pogovora:
Življenjske okoliščine in bivalne razmere
-

-

kje in s kom živi (čigavo je stanovanje), velikost, opremljenost, urejenost stanovanja,
prilagojenost stanovanja stanju in sposobnostim uporabnika;
zaposlitev (če ni zaposlen, kakšen formalni status ima) in dohodek (koliko približno, ali
zadostuje za kritje stroškov), premoženje (koristi, stroški z vzdrževanjem);
dela in opravila, ki jih opravlja za druge in zase (gospodinjstvo, prosti čas, koristno delo v
skupnosti, družinskem in prijateljskem krogu);
izobrazba – formalna in neformalna: kaj zna, katere spretnosti ima, kaj rad počne;
socialno omrežje (sorodniki, prijatelji, sosedi …) – kdo sestavlja njegovo socialno omrežje, kako
se z njimi razume, pri čem mu pomagajo, ga podpirajo, pri čem pogreša njihovo pomoč in
podporo; kako rešujejo nesporazume in konflikte;
udeležba v skupnosti – je član skupin, društev, verskih skupnosti? Sodeluje v skupnostnih
dogodkih (akcije, proslave, praznovanja) in družbenih dejavnostih (politika, prostovoljno delo,
ipd.)?

S prvim nizom vprašanj sprašujemo po življenjskih okoliščinah, ki deloma pripovedujejo o kontekstu
tako stiske kakor pomoči deloma pa nam predstavijo človeka v njegovem okolju in statusu v njem, pa
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tudi bolj splošnem družbenem položaju. To so vprašanja, ki jih navadno postavimo v pogovorih, ko
nekoga spoznavamo, le da smo pri tem morda malo bolj sistematični in temeljiti.
Vsakdanje življenje in oskrba:
-

-

Kako poteka tipičen dan, kaj ga zaposli, razvedri?
Pri čem meni, da potrebuje pomoč ali podporo?
Kaj najbolj pogreša?
Kaj ga veseli, v čem najde smisel življenja?
Kakšna pričakovanja ima? Do prihodnosti? Do drugih?
Ali si želi izboljšati življenje, blaginjo, zdravstveno stanje? Ali ima načrt, kako to storiti? Kakšne
življenjske cilje ima? Kakšne konkretne cilje za boljše življenje?
Kaj bi za uresničevanje teh ciljev potreboval? (sredstva za premagovanje ovir, pomoč ali
podporo drugih, več spretnosti in znanja, pripomočke, …).
Pri čem bližnji (predvsem neformalni oskrbovalci) potrebujejo pomoč in podporo.
Naj navede:
o trenutne izvajalce oskrbe: npr. patronažna služba, pomoč na domu, svojci, sosedi ipd.
o pretekle izvajalce, kratek opis »kariere« oskrbovanja – bivanje v bolnišnici, drugih
ustanovah, stiki z raznimi strokovnjaki in službami; zadovoljstvo s storitvami;
Kako ravna (in kako ravnajo drugi) z morebitno stigmo, boleznijo, krizo – uspešne in učinkovite
taktike, zapleti?
Kaj izvajajo trenutni izvajalci – kakšne storitve, kako pogosto, kaj pri tem uporabnik posebej
ceni, kaj bi spremenil?

Drugi niz vprašanj je usmerjen v teme, ki so bolj povezane s samo oskrbo. Najprej moramo izvedeti,
kakšen ritem življenja ima. Druga stvar zadeva ključno temo oskrbe – torej potrebno pomoč. Tretja
podtema preskoči na človekovo življenjsko vizijo in konkretne življenjske cilje. V naslednji temi
povežemo temo oskrbe in ciljev oz. cilje in namene s sredstvi. Ko sogovornika vprašamo po trenutni
oskrbi in preteklih izkušnjah in imamo že cilje, dobimo časovno perspektivo oskrbe, ki lahko potegne
dobre plati preteklih in sedanjih izkušenj, ugotovi, kaj od tega ne bi hotel imeti v načrtu in obstoječe
stanje nadgraditi z novimi storitvami ali novim načinom izvajanja storitev, pa tudi novimi sredstvi in
drugimi ukrepi, ki jih prej ni bilo. Predzadnje vprašanje je nekoliko kočljivo (tudi v samem pogovoru ga
je treba postaviti proti koncu pogovora, ko sta si sogovornika že bolj domača in si bolj zaupata). Je pa
nujno, saj meri na odgovore, ki jih pogosto pri načrtovanju in organizaciji oskrbe spregledamo, so pa
za izvedbo, pa tudi dobrobit uporabnika, včasih ključnega pomena. Zadnje vprašanje lahko doda še
nekaj gradiva siceršnjim odgovorom o obstoječi oskrbi, je tudi evaluacija dosedanje oskrbe in še ena
preverba, kaj bi si uporabnik od oskrbovalcev želel.
Ocena zdravstvenega stanja
-

-

Fizično: obvladovanje bolezni in upoštevanje diagnostično-terapevtskega programa, uporaba
medicinskih pripomočkov, gibljivost, prehrana, sposobnost skrbeti za samega sebe,
prilagojenost ožjega bivalnega okolja stanju in sposobnostim, …
Psihosocialno stanje: splošno počutje in razpoloženje, odnos do življenja, povezanost z
družino, obremenitve (stres), občutek varnosti oz. ogroženosti, …

Če smo že prej postavili vsa predhodna vprašanja, smo gotovo dobili že marsikateri odgovor na zadnji
temi. Na eni strani sta ti dve temi uvod v ocenjevanje z NBA-SLO lestvico, kakor tudi bo ocenjevanje
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samostojnosti prispevalo tudi k pripovednem razumevanju človekove življenjske situacije prav v teh
najbolj drobnih elementih oskrbe. Zato je treba ta del opisa življenjske situacije še bolj kot druge teme
dopolniti po izpolnjevanju obrazca NBA-SLO.
Ti dve temi se sicer povezujeta s temo življenjskih dogodkov po indeksu potreb in deloma s temami
oskrbe in vsakdanjega življenja, deloma pa govorita o samooskrbi.

6.2 Ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe na podlagi ocenjevalnega
obrazca NBA-SLO
Sklepu delovne skupine, da se kot orodje za določanje upravičenosti do dajatev iz zavarovanja za
dolgotrajno oskrbo uporabi nova nemška lestvica NBA (2. razdelek), so sledili nadaljnji koraki. Najprej
smo za potrebe testiranja orodja ocenjevalni obrazec NBA prevedli v slovenščino. Aprila smo od MZ
prejeli prevod celotnih smernic nemškega krovnega združenja zavodov za zdravstveno zavarovanje za
ugotavljanje potrebe po negi. Ta prevod smo strokovno pregledali tako, da vključuje ustrezne
strokovne termine (ki se uporabljajo v slovenskem prostoru) in je razumljiv tako ocenjevalcem kakor
tudi tistim, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Sledilo je testiranje predlaganega orodja z vidika
izvedljivosti ter priprava popravkov, pridobljenih na podlagi testiranja .

6.2.1

Prilagoditev orodja za slovenski prostor

Kljub pomislekom glede kompleksnosti in časovne zahtevnosti orodja so testiranja pokazala, da je
orodje razumljivo ter ne potrebuje izrazitih prilagoditev. Ohranjanje podobnosti originalu ima to
prednost, da omogoča primerjavo z nemškimi podatki (primerjavo izračunov, ocen itd.). Menimo tudi,
da bodo smernice glede prilagoditve za slovenski prostor jasnejše šele po izvedenem pilotnem
projektu. Prilagoditev je pred izvedbo pilotnega projekta smotrna le z vidika razumevanja in
prilagoditve slovenskemu kontekstu (uporabljeni strokovni izrazi, praksa na področju zdravstvene nege
in socialne oskrbe na domu, vključitev 7. in 8. modula v izračun ipd.).

6.2.1.1

Vsebina prilagojenega obrazca NBA-SLO

V nadaljevanju predstavljamo posamezne module ocenjevalnega obrazca za odrasle osebe. Celoten
ocenjevalni obrazec ter navodila za ocenjevanje podajamo v Prilogi C.
Modul 1: Gibanje
V modulu 1 vrednotimo v kolikšni meri je nekdo sposoben vzdrževati ali spreminjati svoj položaj in se
gibati brez pomoči druge osebe. Ocenjujemo telesno moč, ravnotežje, koordinirano gibanje itd. in ne
ciljnega gibanja.
Samostojnost vrednotimo pri sledečih aktivnostih: 1.1. Spreminjanje položaja v postelji, 1.2.
Ohranjanje stabilnega sedečega položaja, 1.3. Presedanje, 1.4. Gibanje v bivalnem prostoru, 1.5. Hoja
po stopnicah, 1.6. Sposobnost uporabe obeh rok in obeh nog.
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Modul 2: Kognitivne in komunikacijske sposobnosti
V posameznih sklopih modula vrednotimo izključno kognitivne sposobnosti in aktivnosti, to so
sposobnosti prepoznavanja, odločanja in vodenja in ne motoričnih sposobnosti. Pri komunikacijskih
sklopih upoštevamo tudi slušne ali govorne težave.
Sposobnosti vrednotimo pri sledečih aktivnostih: 2.1 Prepoznavanje bližnjih, 2.2 Orientacija v prostoru,
2.3. Orientacija v času, 2.4 Spominjanje pomembnih dogodkov ali opažanj, 2.5 Vsakodnevna opravila,
2.6 Sprejemanje odločitev v vsakdanjem življenju, 2.7 Razumevanje dejstev in informacij, 2.8
Prepoznavanje tveganj in nevarnosti, 2.9 Izražanje osnovnih potreb, 2.10 Razumevanje navodil, 2.11
Sodelovanje v pogovorih.
Modul 3: Vedenje in duševno zdravje
V tretjem modulu vrednotimo ponavljajoče vedenjske in psihične težave, ki so posledice zdravstvenega
stanja, in je zaradi njih potrebna pomoč druge osebe. Ugotavljamo, ali nekdo potrebuje pomoč pri:
- obvladovanju obremenjujočih občutkov (npr. napadi panike),
- premagovanju psihičnih napetosti,
- impulzivnih motnjah,
- spodbujanju pozitivnih čustev z nagovarjanjem ali telesnim stikom,
- izogibanju nevarnostim v vsakdanu,
- premagovanju nagnjenosti k samopoškodovalnemu vedenju.
V modulu ugotavljamo, do katere mere posameznik brez strokovne pomoči obvladuje svoje vedenje.
To ugotavljamo z naslednjimi kriteriji: 3.1 Izstopajoče motorične motnje vedenja, 3.2. Nočni nemir, 3.3.
Samopoškodovalno in drugo avtoagresivno vedenje, 3.4. Poškodovanje predmetov, 3.5. Fizično
agresivno vedenje do drugih, 3.6 Verbalna agresija, 3.7 Druge izstopajoče glasovne posebnosti, 3.8.
Zavračanje pomoči in drugih podpornih ukrepov, 3.9. Prividi in blodnje, 3.10. Strahovi, 3.11.
Pomanjkanje motivacije zaradi depresije, 3.12. Družbeno nesprejemljivo vedenje, 3.13. Druga
malomarna in nesprejemljiva vedenja.
Modul 4: Samooskrba
V tem modulu najprej ugotavljamo posameznikove specifične potrebe, med katere sodijo parenteralna
prehrana, hranjenje po sondi, odvajanje urina po urinskem katetru ali urostomi, odvajanje blata po
stomi, motnje v kontinenci urina in blata.
Nadalje vrednotimo samostojnost pri izvajanju naslednjih aktivnosti: 4.1 Umivanje sprednje strani
zgornjega dela telesa, 4.2 Osebna higiena obraza, 4.3 Umivanje intimnih predelov, 4.4 Tuširanje in
kopanje vključno z umivanjem las, 4.5 Oblačenje in slačenje oblačil zgornjega dela telesa, 4.6 Oblačenje
in slačenje oblačil spodnjega dela telesa, 4.7 Priprava hrane in pijače, 4.8 Hranjenje, 4.9 Pitje, 4.10
Uporaba stranišča ali straniščnega stola, 4.11 Obvladovanje posledic urinske inkontinence in ravnanje
s stalnim katetrom in urostomo, 4.12 Obvladovanje posledic inkontinence blata in oskrba stome:
vrednotimo ustrezno uporabo, 4.13 Parenteralno hranjenje, enteralno hranjenje ali hranjenje preko
stome.
Modul 5: Sposobnost spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev
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Ta modul vključuje aktivnosti in sposobnosti, ki se nanašajo na samostojno ravnanje z boleznijo,
predvsem »z zdravljenjem povezanega dela«, ki je neposredno povezan z nadzorom zdravljenja in
simptomov ter izvajanjem terapevtskih intervencij. Večji del tu navedenih aktivnosti in ravnanj, lahko
osebe izvajajo samostojno.
Najprej vrednotimo vidik potreb. Upoštevamo vse zdravstvene ukrepe upoštevajoč njihovo vrsto in
pogostost, tudi če so le začasni, torej krajši od šest mesecev in torej niso predmet zavarovanja oz. se
ne upoštevajo v oceni. Med zdravstvenimi ukrepi, ki jih upoštevamo, so: zdravniška oskrba in oskrba z
zdravili, trenutno zdravljenje ali terapevtska obravnava in drugi terapevtski ukrepi.
Nadalje ocenjujemo samo zdravniško predpisane ukrepe, ki se nanašajo na obstoječo bolezen in za
katere se pričakuje, da bodo potrebni najmanj šest mesecev, in sicer: 5.1 Jemanje zdravil, 5.1. Dajanje
injekcij, 5.3 Oskrba žilnih katetrov in portov, 5.4 Aspiracije in terapija s kisikom, 5.5 Hladno topli ovitki
in obkladki, 5.6 Meritve in razumevanje izmerjenih telesnih parametrov, 5.7 Medicinsko tehnični
pripomočki, 5.8 Zdravstvena nega ran, 5.9 Oskrba stome, 5.10 Redna katetrizacija sečnega mehurja
in metode čiščenja črevesja, 5.11 Terapevtski ukrepi v domačem okolju, 5.12 Časovno in tehnično
zahtevnejše intervencije zdravljenja na domu, 5.13 Obiski zdravnikov, 5.14 Obiski drugih zdravstvenih
ustanov (v trajanju največ treh ur), 5.15 Daljši obiski drugih zdravstvenih ustanov (več kot tri ure), 5.16
Upoštevanje diet in drugih navodil zdravnika ali terapevta.
Modul 6: Vsakdanje življenje in socialni stiki
V modulu 6 vrednotimo, ali oseba lahko samostojno izvaja naslednje aktivnosti: 6.1 Načrtovanje poteka
dneva in prilagajanje spremembam, 6.2 Počitek in spanje, 6.3 Samozaposlitev, 6.4 Načrtovanje
prihodnosti, 6.5 Neposredni stik z drugimi, 6.6 Ohranjanje stikov z ljudmi, ki niso v bližnji okolici.
Modul 7: Aktivnosti zunaj domačega okolja39
V modulu 7 so zajete tako sposobnosti gibanja zunaj domačega okolja, kakor tudi udeležba pri
aktivnostih zunaj domačega okolja. Aktivnosti so ocenjene na podlagi želja in sposobnosti
posameznika. Prvo področje, gibanje zunaj domačega okolja, obsega naslednje postavke: 7.1.
Zapustitev stanovanja, 7.2. Gibanje zunaj stanovanja oz. objekta (peš ali v invalidskem vozičku), 7.3.
Uporaba javnih prevoznih sredstev v notranjem prometu, 7.4. Vožnja v osebnem avtomobilu ali taksiju
kot sovoznik.
Drugo področje aktivnosti zunaj domačega okolja je sestavljeno iz treh postavk: 7.5. Udeležba na
kulturnih, verskih ali športnih prireditvah, 7.6. Obiski šol, vrtcev, delovnih mest, delavnic za invalide,
dnevnih centrov, 7.7. Udeležba pri ostalih dejavnostih z drugimi ljudmi.
Modul 8: Gospodinjska opravila40

39

Predstavljeni modul sicer izhaja iz nemškega orodja, vendar je na podlagi prakse na področju izvajanja pomoči na domu v
Sloveniji, prilagojen na slovenski kontekst.
40

Predstavljeni modul tako kot modul 7 izhaja iz nemškega orodja, vendar je na podlagi prakse na področju izvajanja
pomoči na domu v Sloveniji, prilagojen na slovenski kontekst.
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Osebe, ki potrebujejo posebno pomoč ali oskrbo niso same več sposobne opravljati določenih del v
gospodinjstvu, saj jim primanjkuje moči že na primer pri čiščenju. Prav tako pa niso več tako mobilne,
da bi lahko samo opravljale osnovne nakupe.
V modulu 8 ocenjujemo stopnjo samostojnosti pri naslednjih aktivnostih: 8.1. Vsakodnevno
nakupovanje (npr. hrane, higienskih pripomočkov, časopisov), 8.2. Priprava hrane, 8.3. Enostavna
(lažja) opravila, prisotna pri pospravljanju in čiščenju, 8.4. Zamudna (težja) opravila, prisotna pri
pospravljanju in čiščenju, 8.5. Uporaba storitev (oskrba, pomoč v gospodinjstvu, dostava hrane na dom,
pranje, obrtniška dela oz. hišniška dela, frizerstvo ali pedikura), 8.6. Upravljanje s financami (npr. skrb
za vodenje računov, plačilo najemnine), 8.7. Urejanje dokumentacije.

6.2.1.2

Prilagoditve točkovanja

Kot že omenjeno, nemški sistem pri točkovanju vključuje le module 1 do 6, izpušča pa modula 7 in 8.
Vzrokov temu je več, ključen pa je ta, da so pred kratkim spremenili način določanja upravičenosti, ki
sedaj mnogo bolj upošteva predvsem kognitivne funkcije upravičencev, tudi socialni vidik je bil prej
bolj spregledan. Upoštevanje zadnjih dveh modulov bi po besedah strokovnjakinje Monike Gabanyi pri
obstoječih uporabnikih (upravičencih) povzročilo preveliko diskontinuiteto oz. bi se dajatve, ki jih
prejemajo, precej spremenile. Ker imamo v Sloveniji močno tradicijo socialne oskrbe ter že obstoječo
infrastrukturo oz. razvito mrežo izvajalcev oskrbe na domu in ker aktivnosti teh modulov ohranjajo
višjo kakovost življenja predvsem v domačem okolju, je smiselno, da njeno pomembnost izpostavimo
tudi s tovrstno prilagoditvijo orodja.
Predlagamo, da v skladu z vključitvijo modula 7 (aktivnosti zunaj domačega okolja) in modula 8
(gospodinjska opravila) v ocenjevalni obrazec, prilagodimo tudi točkovanje. Predlagamo, da aktivnosti
izven domačega okolja (modul 7) kombiniramo z vsakdanjim življenjem in socialnimi stiki (modul 6) na
enak način, kot sta kombinirana modula kognitivne in komunikacijske sposobnosti (modul 2) ter
vedenje in duševno zdravje (modul 3) v nemškem sistemu. Pri tem kombinacija 6. in 7. modula
predstavlja 10 % k skupni vrednosti točkovanja, modul 8 pa nadaljnjih 10 odstotkov. Zaradi nastalih
petih odstotkov presežka, zmanjšamo enega od močnejših modulov (modul 4: samooskrba ali modul
5: sposobnost soočanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanimi zahtevami in obremenitvami).
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Preglednica 10: Varianti prilagoditve točkovanja v Sloveniji (NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2))

NBA ORIGINALNO
(delež skupne ocene)

M1: Gibanje
M2+M3: Kognitivne in komunikacijske sposobnosti +
Vedenje in duševno zdravje
M4: Samooskrba
M5: Sposobnost soočanja z boleznijo ali z zdravljenjem
povezanimi zahtevami in obremenitvami
M6+M7: Aktivnosti izven domačega okolja + vsakdanje
življenje in socialni stiki
M8: Gospodinjska opravila

10 %
15%

NBA-SLO
(V1)
ZNIŽEVANJE
M4
10 %
15%

NBA-SLO
(V2)
ZNIŽEVANJE
M5
10 %
15%

40 %
20 %

35 %
20 %

40 %
15 %

15 % (samo M6)

10 %

10 %

0%

10 %

10 %

Predlagamo, da v pilotskem projektu uvajanja dolgotrajne oskrbe preizkusimo obe varianti točkovanja
in se na podlagi rezultatov odločimo za boljšo.
V nadaljevanju predstavljamo še prilagojena pravila za pretvorbo izračuna skupne vrednosti točk
posameznega modula v ponderirane vrednosti točk za obe varianti41.

41

Varianti v besedilu poimenujemo: NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2).
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Preglednica 11: Prilagojena pravila za pretvorbo izračuna skupne vrednosti točk posameznega modula v ponderirane
vrednosti točk (NBA-SLO (V1))

vsota točk v M1

0–1

4–5

6–9

10–15

ponderirane
točke za M1

0

5

7,5

10

M2: Kognitivne in
komunikacijske
sposobnosti

vsota točk v M2

0–1

11–16

17–33

M3:Vedenje in
duševno zdravje

vsota točk v M3

0

1–2

3–4

5–6

7–65

Največja vrednost iz
M2 ali M3
(15 %)

ponderirane točke za
M2 ali M3

0

3,75

7,5

11,25

15

vsota točk v M4

0–2

3–7

8–18

19–36

37–54

0

8,75

17,5

26,25

35

vsota točk v M5

0

1

2–3

4–5

6–15

ponderirane točke za
M5

0

5

10

15

20

M6: Vsakdanje
življenje in
socialni stiki

vsota točk v M6

0

1–3

4–6

7–11

12–18

M7: Aktivnosti
izven domačega
okolja

vsota točk v M7

0-6

7-10

11-14

15-17

18-21

Največja vrednost iz
M6 ali M7 (10 %)

ponderirane točke za
M6 ali M7

0

2,5

5

7,5

10

vsota točk v M8

0-6

7-8

9-11

12-14

15-18

ponderirane točke za
M8

0

2,5

5

7,5

10

M1: Gibanje (10 %)

M4:Samooskrba
(35 %)

2–3
2,5

2–5

6–10

ponderirane
točke za M4

M5:Sposobnost
spopadanja z
boleznijo ali z
zdravljenjem
povezanih zahtev in
obremenitev (20 %)

M8: Gospodinjska
opravila (10 %)
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Preglednica 12: Prilagojena pravila za pretvorbo izračuna skupne vrednosti točk posameznega modula v ponderirane
vrednosti točk (NBA-SLO (V2))

vsota točk v M1

0–1

4–5

6–9

10–15

ponderirane
točke v M1

0

5

7,5

10

M2: Kognitivne in
komunikacijske
sposobnosti

vsota točk v M2

0–1

6–10

11–16

17–33

M3:Vedenje in
duševno zdravje

vsota točk v M3

0

1–2

3–4

5–6

7–65

Največja vrednost iz
M2 ali M3
(15 %)

ponderirane točke za M2
ali M3

0

3,75

7,5

11,25

15

M4:Samooskrba
(40 %)

vsota točk v M4

0–2

8–18

19–36

37–54

ponderirane točke M4

0

10

20

30

40

M5:Sposobnost
spopadanja z
boleznijo ali z
zdravljenjem
povezanih zahtev in
obremenitev (15 %)

vsota točk v M5

0

1

2–3

4–5

6–15

ponderirane točke v M5

0

3,75

7,5

11,25

15

M6: Vsakdanje
življenje in
socialni stiki

vsota točk v M6

0

1–3

4–6

7–11

12–18

M7: Aktivnosti
izven domačega
okolja

vsota točk v M7

0-6

7-10

11-14

15-17

18-21

Največja vrednost iz
M6 ali M7
(10 %)

ponderirane točke za M6
ali M7

0

2,5

5

7,5

10

vsota točk v M8

0-6

7-8

9-11

12-14

15-18

ponderirane točke v M8

0

2,5

5

7,5

10

M1: Gibanje (10 %)

M8: Gospodinjska
opravila (10 %)

71

2–3
2,5

2–5

3–7

6.2.2

Potek testiranja orodja za oceno potreb in določanje upravičenosti

Orodje smo člani delovne skupine na terenu testirali med 24. 1. 2017 in 10. 2. 2017.42 Glede na
strokovne profile članov oziroma ocenjevalcev (zdravstvena nega, socialno varstvo, patronažno
varstvo; socialna oskrba (pomoč na domu), fizioterapija, delovna terapija) smo s testiranjem pokrili
široko področje dolgotrajne oskrbe. Testiranje so izvajali tudi študenti Zdravstvene fakultete in
Fakultete za socialno delo.
Namen testiranja je bil vsebinsko preveriti prevod NBA-SLO, razumevanje kriterijev NBA-SLO in
pridobiti začetne ocene rabe lestvice oz. obrazca. Naš namen ni bil pridobiti informacij o stopnjah
oskrbe, finančnih ocenah in podobnih izračunih. Tovrstne raziskave so zelo zahtevne, saj, če želimo
pridobiti metodološko zanesljive in veljavne rezultate, zahtevajo študijo na reprezentativnem vzorcu,
dovolj velik vzorec, med seboj usklajene, po enotni metodologiji usposobljene ocenjevalce, zadostno
količino časa ter precejšnje finančne vložke. Take rezultate lahko pridobimo npr. preko metodološko
natančno pripravljenega pilotnega projekta in dobrega izobraževanja ocenjevalcev, ne pa preko krajših
(npr. enomesečnih) testiranj. Glede na to, da smo člani delovne skupine sami prevedli obrazec NBASLO in navodila za izpolnjevanje obrazca iz nemščine v slovenščino, pa je bilo testiranje obrazca tudi z
vidika razumevanja vsebine nujno.
Poleg same lestvice smo testirali tudi pripravo življenjske zgodbe, kasneje pa tudi osebni načrt. V prvem
koraku smo tako zapisali življenjsko zgodbo uporabnika. Zapisali smo, kar nam je sogovornik povedal
sam oziroma kar so povedali njegovi bližnji, ob tem pa smo zapisali tudi svoja opažanja, jih posredovali
sogovornikom in jih preverili z njimi. Tok pogovora smo usmerjali glede na določene teme, postavljali
smo odprta vprašanja. Sledilo je testiranje NBA-SLO obrazca oz. lestvice. Obrazec smo izpolnjevali v
dogovoru z uporabnikom (vsako izbiro mora na nek način potrditi). Ob testiranju smo si zapisovali tako
pripombe uporabnika, kot svoja opažanja. Na koncu smo primerjalno izpolnili še LOSS lestvico.43
Posebna navodila za izpolnjevanje lestvice ne obstajajo, zato je ocenjevanje potekalo na podlagi
lastnega strokovnega znanja.
Po testiranju so ocenjevalci izpolnili poročila o testiranju (poročil niso izpolnili študenti, ki so sodelovali
pri testiranju) tako, da smo pridobili 15 izpolnjenih poročil, ki vključujejo:




skupno oceno ustreznosti (izvedljivost, informativnost) NBA-SLO za ugotavljanje stanja,
skladnosti rezultatov lestvice NBA-SLO z informacijami, ki izhajajo iz »življenjske zgodbe« in
oceno poteka testiranja.

42

Testiranja orodja so se nadaljevala tudi po tem datumu, npr. testiranje Fakultete za socialno delo, Doma ob Savinji,
Ministrstva za zdravje in drugih.
43

Glej poglavje 4.1.1.
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6.2.2.1

Vtisi in ključne ugotovitve testiranja

Splošni vtisi testiranja so bili dobri. Ena izmed večjih pripomb ocenjevalcev je bila, da testiranje traja
relativno dolgo, kar pa gre pripisati dvema razlogoma. Eden je ta, da NBA-SLO pokriva relativno široko
področje, zato je treba izpraševati veliko stvari. Drugi razlog pa je kompleksnost orodja in s tem
obširnost navodil za ocenjevanje. Poraba časa je bila velika tudi zaradi neizkušenosti ocenjevanja z
novim orodjem.
V nadaljevanju navajamo posamezne vtise ocenjevalcev (iz različnih področjih) po opravljenih
testiranjih.
-

-

-

-

-

-

Na področju pomoči na domu sta ocenjevalki orodje preizkusili pri dveh uporabnikih. Pred
testiranjem sta ju prosili za soglasje za sodelovanje. Največ informacij sta dobili iz življenjske
zgodbe uporabnika, s pogovorom o uporabnikovem življenju sta tudi prebili led, razbremenili
uporabnika in ga s tem spodbudili k sodelovanju. Na podlagi podatkov, ki sta jih pridobili z
življenjsko zgodbo, sta NBA-SLO obrazec relativno hitro izpolnili. Menita, da ni bistveno, če
osebo, ki jo izprašuješ prej poznaš ali ne. Razlika je morda le v tem, da pogovor hitreje steče.
Dve ocenjevalki sta orodje preizkusili pri dveh uporabnicah patronažne službe. Najprej sta
pridobili soglasje za testiranje, pogovor pa sta (ob soglasjih sodelujočih) snemali, saj sta se tako
bolje osredotočili na sam pogovor in ne na pisanje. Z uporabnico sta vzpostavili zaupno
razmerje. Pri drugi uporabnici je bil navzoč njen mož kot oskrbovalec. Vsi navzoči so zelo
pozitivno ocenili pristop, ki ga vsebuje orodje. V NBA-SLO obrazcu sta samo potrjevali stvari, ki
so jih uporabniki povedali že prej v »življenjski zgodbi«. Ocenjevalki sta menili, da je obrazec
prijazen za uporabo, vendar pa se mora ocenjevalec usposobiti za izvajanje ocenjevanja, da bo
delo potekalo hitreje.
Orodje smo preizkusili tudi v patronažni službi. Ocenjevalki, ki je testirala obrazec, se zdi
obrazec NBA-SLO prijazen za uporabo. Ima občutek, da ocenjevalec ne bi smel imeti težav. Prav
tako meni, da obrazec NBA-SLO daje zanesljive rezultate.
Na področju zdravstvene nege so testiranje izvedli študenti, ki sicer niso imeli večjih težav, so
pa poudarili, da je ocenjevanje precej časovno zamudno, predvsem zaradi nepoznavanja
ocenjevalnega orodja.
Testiranje so izvedli tudi izvajalci fizioterapije, ki so ocenili 11 uporabnikov. Največ težav so
imeli z dolžino testiranja, nesodelovanjem uporabnikov in nerazumevanjem svojcev o stanju
njihovega družinskega člana. Sicer pa testiranje ocenjujejo kot uspešno.
Testiranja so med njim znanimi uporabniki (3 uporabniki) izvedli še formirani delovni terapevti,
ki delujejo v domačem okolju. Največ težav so imeli s samo dolžino testiranja in motiviranostjo
uporabnikov za sodelovanje.
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Kot omenjeno smo prejeli 15 izpolnjenih poročil o testiranju. Na podlagi pridobljenih podatkov je
testiranje NBA-SLO obrazca trajalo od 45 minut (najkrajši izmerjeni čas) do 3 ure (najdaljši izmerjeni
čas). Od tega je pogovor o življenjski zgodbi trajal približno od 30 minut do ene ure. Obrazec so
ocenjevalci testirali tako na domu uporabnika kot v institucionalnem okolju. Njihovi predlogi so
naslednji:
1. Nujnost izobraževanj
Večina ocenjevalcev ugotavlja, da morajo ocenjevalci pred ocenjevanjem potreb opraviti ustrezna
izobraževanja oziroma usposabljanja za uporabo orodja za oceno potreb po dolgotrajni oskrbi.
2. Pomen življenjske zgodbe
Ocenjevalci poudarjajo pomen življenjske zgodbe pri izpolnjevanju NBA-SLO obrazca. Pri ocenjevanju
modula 2 (kognitivne in komunikacijske sposobnosti) npr. ocenjevalka navaja:
»Sogovornik je imel v zdravniški dokumentaciji zabeleženo, da je nekomunikativen. Ko smo ga prosili, da nam
pove kaj o svojem življenju (življenjska zgodba) se je izkazalo, da je sogovornik izredno komunikativen in je zelo
užival pri pripovedovanju. Začel je z otroštvom (seveda ob ustreznemu vodenju pogovora) in v nadaljevanju
opisal ključne vidike svojega življenja (zaposlitev, družina, slaba in dobra obdobja v življenju, hobiji,...). «
3. Pred oz. med ocenjevanjem je treba pridobiti informacije, ki so potrebne za ustrezno
ocenjevanje oz. lažje izpolnjevanje NBA-SLO obrazca
Na eni strani je treba že pred začetkom ocenjevanja pridobit čim podrobnejše informacije o trenutni
oskrbi, obstoječih izvajalcih, zdravstvenem stanju osebe itd., hkrati pa je treba v sodelovanju z
uporabnikom ugotoviti njegove cilje, potrebe in želje.
4. Ocenjevanje oseb z demenco
Demenca postaja v starosti vse bolj pogost pojav, ki ne prizadene le starega človeka, temveč tudi
sorodnike in druge ljudi v njegovi socialni mreži. Ugotavljamo, da prevladujoči model institucionalne
dolgotrajne oskrbe ne odgovarja ustrezno na potrebe ljudi z demenco. Po drugi strani pa so možnosti
za samostojno življenje v skupnosti za ljudi z demenco zelo omejene, saj ni dovolj nastanitvenih oblik,
oblik preživljanja časa in zaposlitve, storitev in drugih organizacijskih oblik (poleg institucionalnega
varstva), ki bi dopolnjevale pomoč družine in sorodnikov, ki pravzaprav opravijo večji del skrbi za ljudi
z demenco. Učinki demence človeku onemogočajo, da bi živel povsem samostojno in brez pomoči
drugih, zaradi pomanjkanja raznovrstnih oblik oskrbe ali njene prezahtevnosti pa je pogosta
namestitev človeka z demenco v dom za stare ljudi. Ob vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe je
vsekakor potrebno raziskati tudi, kakšne so možnosti za vzajemno sodelovanje formalnih in
neformalnih oskrbovalcev. Vloga, ki jo neformalni oskrbovalci zasedajo v sistemu dolgotrajne oskrbe,
kliče po prepoznavanju nove dimenzije dolgotrajne oskrbe, a je ta vidik v strokovnih in znanstvenih
krogih pogosto spregledan. Naša teza je, da moramo odpraviti spregledane razsežnosti dolgotrajne
oskrbe na različnih dimenzijah našega delovanja, predvsem pa na naslednjih točkah:
-

raziskovanje potreb ljudi z demenco, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, in njihovo
zadovoljevanje;
vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih odnosov med ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo,
in njihovimi oskrbovalci;
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-

iskanje inovativnih oblik pomoči;
razumevanje dolgotrajne oskrbe kot temeljne človeške vrednote, s katero zagotavljamo
pomoč in sožitje med ljudmi.

Potrebe ljudi z demenco so v sedanjem sistemu pomoči spregledane, moč strokovnjakov, ki odločajo
o njihovem življenju, pa je tako prisotna, da so ljudem z demenco pogosto odvzete vse pravice
odločanja o svojem življenju (npr. odvzem poslovne sposobnosti, nameščanje na varovane oddelke z
odločbami sodišča ipd.). Dolgotrajna oskrba bi morala v bodoče okrepiti moč ljudi z demenco, kar je
dolgotrajen proces, ki pa ga lahko spodbudimo tako, da vzpostavimo sistem zagovorništva. Drug način
je, da prepoznamo sorodnike ljudi z demenco kot sodelavce v procesu dolgotrajne oskrbe. Strokovnjaki
morajo v procesu pomoči s sorodniki ustvariti odnos zavezništva, kooperativnosti in verjeti v
sposobnosti sorodnikov kot soustvarjalcev pomoči. Sorodnike je treba spodbujati k raziskovanju
izkušenj življenja z demenco, da bodo verjeli izkušnjam ljudem z demenco in jih spoštovali kot
enakovredne člane družine. Prikrivanje diagnoze sorodniku z demenco, težave pri sporazumevanju,
prelaganje odgovornosti za pomoč na strokovnjake so le nekateri dejavniki, ki ne omogočajo razvoja
pomoči iz perspektive krepitve moči ljudi z demenco. Da bi jih odpravili, je potrebno tudi za sorodnike
razvijati različne oblike pomoči in podpore.
Pojavile so se tudi dileme glede ocenjevanja oseb z demenco, npr. kdo sodeluje pri ocenjevanju, na
kakšen način vključimo v ocenjevanje osebo z demenco in njene neformalne vire pomoči, ... V ta namen
smo pridobili pomembne informacije od strokovnih delavk v Domu ob Savinji Celje, kjer so testirali
lestvico NBA-SLO v institucionalnem varstvu, dnevnem varstvu, oskrbovanih stanovanji in v okviru
storitve pomoč družini na domu. Ugotavljali in predlagali so naslednje:
-

-

-

-

-

Ključnega pomena za razumevanje življenjske okoliščine, vedenj, stanj in potreb uporabnika
je življenjska zgodba uporabnika. Zanjo je potrebno najmanj uro in pol poglobljenega
pogovora. Pri ljudeh z demenco ali pri ljudeh, ki težko komunicirajo, je nujna vključitev svojcev.
Svojce je treba obvestiti in spodbuditi, da je treba ob vsaki spremembi uporabnikovega stanja
ponovno izvesti ocenjevanje in posledično spremeniti osebni načrt.
Lestvico NBA-SLO v Domu ob Savinji Celje ocenjujejo kot uporabno za oceno stanja uporabnika
tako na ravni kognitivni sposobnosti, komunikacijskih sposobnosti, gibalnih sposobnost,
zdravstvenega stanja, psihičnega stanja, duševnega stanja, spopadanja z boleznijo in procesov
zdravljenja, z vidika vsakdanjega življenja in socialnih stikov ter samooskrbe.
Ker je lestvica poglobljena, zahteva znanja iz gerontologije, medosebnih odnosov, stanj
demence in načinov komunikacije, ki spodbudijo uporabnika k realni samorefleksiji ocene, ne
da bi pri tem uporabnika obremenili z občutki nemoči. Zato je treba vprašanja prilagoditi
razumevanju uporabnika, povezujoče z njegovo življenjsko zgodbo. V veliko podporo so pri
ocenitvi lahko ključni svojci, ki najbolje poznajo svojega sorodnika in so aktivni pri podpori v
vsakdanjem življenju uporabnika.
Glede na izkušnje predlagajo, da je v primeru, kadar razgovor z uporabnikom ali s svojcem ne
poteka v zaupljivem odnosu, treba dodatno pojasniti in približati pomen vrednotenja za
zagotovitev pravic iz dolgotrajne oskrbe.
Ker je v opisu veliko mejnih klasifikacij pri kategorijah oz. se opisi (npr. večinoma samostojen
ali večinoma odvisen) pomembno razlikujejo, je treba lestvico in klasifikacijo natančno poznati
in s strani uporabnika slišati pomembne informacije za ustrezno uvrstitev.
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-

Predlagajo, da se lestvica ne izpolnjuje tehnicistično (na način postavljanja vprašanja in
odgovora), ampak je spraševalec toliko spreten, da vzpostavi odnos, v katerem vodi razgovor
na način sproščenega pogovora, ki vključuje vse elemente lestvice (s tem se prepreči napetost
in stiska uporabnika in svojca).
Predlagajo zamenjavo vrstnega reda modulov, in sicer zaradi bolj logičnega sledenja
področnim vsebinam po raziskovani življenjski zgodbi: modul 1: Vsakdanje življenje in socialni
stiki, modul 2: Kognitivne in komunikacijske sposobnosti, modul 3: Aktivnosti izven domačega
okolja, modul 4. Gibanje, modul 5: Gospodinjska opravila, modul 6: samooskrba – ocenjevanje,
modul 7: Vedenje in duševno zdravje in modul 8: Sposobnost spopadanja z boleznijo ali
zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev – ocenjevanje.
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6.2.2.2

Prikaz nekaterih rezultatov testiranja

V spodnji preglednici so kratko predstavljeni rezultati testiranja za tiste uporabnike, pri katerih smo imeli pripravljeno tako življenjsko zgodbo, kot tudi izračun
NBA-SLO. V prvem stolpcu zelo kratko povzamemo življenjsko zgodbo uporabnika (življenjske zgodbe so sicer zajemale med 1 do 3 strani besedila in so bile
bistveno kompleksnejše), sledijo točke, ki so izračunane na podlagi NBA-SLO. V naslednjem stolpcu sta izračuna v primeru prilagoditev modulov (NBA-SLO (V1)
in NBA-SLO (V2)), sledi podatek o tem, kje biva uporabnik (doma / v instituciji in, če slednje, v katero stopnjo oskrbe je trenutno umeščen). Nato sledijo stopnje
oskrbe uporabnikov glede na NBA lestvico in pa za primere prilagoditev točkovanja. V zadnjih dveh stolpcih je prikazan seštevek točk po ocenjevanju z LOSS
lestvico in stopnja oskrbe po LOSS. Za ocenjevanje s to lestvico posebnih navodil nismo pripravili, tako da so rezultati plod kompetenc in tudi samega
razumevanja ocenjevalca (ponekod je rezultat samoocena uporabnika), tako da med seboj niso nujno primerljivi. Kot opozarjamo že v začetku, je bil namen
vseh opravljenih testiranj predvsem ugotoviti razumevanje obrazca. Ocenjevalci so sicer prejeli navodila za ocenjevanje, vendar pa obstaja možnost, da zaradi
nerazumevanja obrazca npr. niso v celoti izpolnili kakšnega dela ali pa ga niso izpolnili v skladu z navodili. To lahko privede do napačnega seštevka. Kot opombo
naj še dodamo, da se je v testiranje vključil tudi Dom ob Savinji Celje, ki pa je testiral le lestvico NBA-SLO, zato podatkov iz življenjske zgodbe oz. LOSS lestvice
nismo dodali.
Preglednica 13: Predstavitev rezultatov testiranja (zelo kratek povzetek življenjske zgodbe, število točk po NBA, NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2), način bivanja, stopnja NBA, NBA-SLO (V1) in
NBA-SLO (V2), število točk po LOSS lestvici in stopnja po LOSS

OPIS

NBA

NBA-SLO
(V1)

NBA-SLO
(V2)

DOM /
INSTITUCIJA

STOPNJA
NBA

STOPNJA
NBA-SLO
(V1)

STOPNJA
NBA-SLO
(V2)

LOSS

STOPNJA
LOSS

M, 89 let, miopatija, hipertenzija, sladkorna bolezen, hodi
s hoduljo samostojno, vendar potrebuje pomoč pri
odhodih iz stanovanja, samostojen pri osebni higieni

2,5

5

5

živi doma

0

0

0

66

5

M, 81 let, levkemija

3,75

13,8

13,8

živi doma

0

1

1

70

5

Dom CE, oskrba 1

5

5

3,8

institucionalna
0
oskrba, 1

0

0

M, 84 let, vdovec, sladkorna bolezen tipa II, rak repa
trebušne slinavke (oba diagnostificirana letos), operiran
zaradi sive mrene, prejema injekcije za rumeno pego,
aktiven

8,75

11,3

10

živi doma

0

0

66

5
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0

NBA

NBA-SLO
(V1)

NBA-SLO
(V2)

DOM /
INSTITUCIJA

STOPNJA
NBA

STOPNJA
NBA-SLO
(V1)

STOPNJA
NBA-SLO
(V2)

LOSS

STOPNJA
LOSS

23,75

31,3

30

živi doma

1

2

2

62

5

25

28,8

30

živi doma

1

2

2

64

5

26,25

35

33,88

živi doma

1

2

2

68

5

38,75

46,3

46,3

živi doma

2

2

2

61

5

38,75

38,8

37,5

živi doma

2

2

2

64

5

41,25

48,8

48,8

živi doma

2

3

3

53

4

42,5

42,5

46,3

živi doma

2

2

2

45

56,3

58,8

živi doma

2

3

3

61

5

46,25

50

48,8

živi doma

2

3

3

49

4

Dom CE, oskrbovano stanovanje

57,5

71,3

72,5

4

4

Dom CE, oskrba 2

61,25

65

63,8

3

3

Dom CE, oskrba 2

67,5

73,8

72,5

oskrbovano
3
stanovanje
institucionalna
3
oskrba, 2
institucionalna
3
oskrba, 2

4

4

M, 78 let, sladkorna bolezen, hipertenzija, razjeda goleni,
na sprehodih potrebuje spremstvo, pomoč pri
vsakodnevnih aktivnostih

71,25

76,3

76,3

živi doma

4

4

4

53

4

Dom CE, oskrba 1

71,25

71,3

72,5

institucionalna
4
oskrba, 1

4

4

OPIS
Ž, 83 let, astma, ukrivljena hrbtenica, sladkorna bolezen,
težave z gibanjem, osamljenost, finančne težave, nima
socialne mreže
Ž, 64 let, rak na materničnem vratu (2012) in rak na anusu
(2014), kronična odpoved ledvic, urinski kateter in
nefrostomi, živi sama, šibka socialna mreža, giblje se
samostojno
Ž, 65, multipla skleroza, uporablja invalidski voziček
M, 80 let, urinski kateter, invalidski voziček, pomoč pri
higieni in oblačenju
M, 90 let, golenja razjeda in kronično prisotna bolečina, v
večini sposoben skrbi zase, pomoč pri higieni hrbta,
občasno pri oblačenju
M, 91 let, Parkinsonova bolezen, zmedenost, pomoč pri
higieni, oblačenju
Ž, 83 let, ne želi v institucionalno varstvo, sladkorna
bolezen II, arterijska hipertenzija, bolečina, hodi s palico,
obraba kolen, degener. spr. hrbtenice, težko se giblje
Ž, 68 let, možganska kap, paralizirana leva noga in roka,
vezana na posteljo, pomoč pri gibanju, umivanju,
hranjenju
Ž, 56 let, demenca, se ne more zbrati in orientirati,
potrebuje pa oporo moža in hčere, da ohrani sigurnost,
težko aktivno sodeluje pri pogovoru, še vedno je lahko
sama doma
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NBA

NBA-SLO
(V1)

NBA-SLO
(V2)

DOM /
INSTITUCIJA

STOPNJA
NBA

STOPNJA
NBA-SLO
(V1)

STOPNJA
NBA-SLO
(V2)

LOSS

STOPNJA
LOSS

72,5

73,8

75

živi doma

4

4

4

34

3

75

78,8

77,5

živi doma

4

4

4

53

4

75

76,3

78,8

živi doma

4

4

4

36

3

77,5

78,8

80

živi doma

4

4

4

32

3

Dom CE, dnevni center

78,75

80

78,8

4

4

Dom CE, oskrba 4

82,5

83,8

83,8

4

4

85

85

88,8

živi doma

4

4

4

24

2

87,5

87,5

88,8

živi doma

4

4

4

32

3

92,5

92,5

92,5

živi doma

5

5

5

22

2

95

95

96,3

živi doma

5

5

5

20

2

95

95

96,3

živi doma

5

5

5

31

3

95

95

96,3

živi doma

5

5

5

34

3

OPIS
M, 83 let, blažja kap, zlom nadlahtnice nezaraščen:
omejena gibljivost v ramenskem sklepu na desni strani,
danes nepokreten s kontrakturami v obeh kolenskih in
manj v kolčnih sklepih
Ž, 77 let, kronično srčno popuščanje, hipertenzija,
sladkorna bolezen, na eno oko slepa, pomoč pri hrani,
higieni, oblačenju, gibanju, nima dvigala
Ž, 75, multipla skleroza, invalidski voziček, nepokretna, ne
zmore sama spremeniti položaja, ni dovolj kontrole
vratnih mišic, hrano ji druga oseba prinese v usta
Ž, 87 let, srčna kap, blažja možganska kap, sladkorna
bolezen, demenca, potrebuje spremljevalca, zelo malo
komunicira, težave s sluhom

Ž, 80, blažja možganska kap po desni strani, demenca,
težave s komuniciranjem, nihanje razpoloženja, invalidski
voziček in negovalna postelja
M, 83 let, možganska kap, paraliza desne strani, predvsem
roke, rak prostate, srčno popuščanje, leži, hoja ob hojici,
vendar brez fizioterapije nazaduje
M, 69, bolezen motoričnega nevrona: napreduje hitro,
hodi ob pomoči, samostono ne stoji, hrano mu druga
oseba prinese v usta, ne govori
M, 71 let, po operaciji benignega možganskega tumorja in
možganski krvavitvi je nepokreten, ima sladkorno bolezen
tipa 2, parenteralno hranjenje, urinska vrečka
Ž, 96 let, nepokretna , naglušna, plenice in trajni urinski
kateter, sprememba na slabše po hospitalizaciji
Ž, 67 let, težka kronična bolnica, slabe stanovanjske
razmere, ni kopalnice, stranišče je v zunanjih prostorih,
finančne težave, nista vključena v skupnost, sladkorna
bolezen, amputacija desne noge nad kolenom, ne more
sama pripraviti hrane, ne želi v institucionalno varstvo
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obiskuje
4
dnevni center
institucionalna
4
oskrba, 4

OPIS

NBA

NBA-SLO
(V1)

NBA-SLO
(V2)

Dom CE, oskrba 3,1

95

95

96,3

Dom CE, oskrba 3,2

100

100

100

DOM /
INSTITUCIJA

STOPNJA
NBA

institucionalna
5
oskrba, 3,1
institucionalna
5
oskrba, 3,2

STOPNJA
NBA-SLO
(V1)

STOPNJA
NBA-SLO
(V2)

5

5

5

5

LOSS

STOPNJA
LOSS

Opombe: NBA-SLO (V1) – prva varianta prilagoditve točkovanja v Sloveniji, NBA-SLO (V2) – druga varianta prilagoditve točkovanja v Sloveniji.
Pri LOSS lestvici so seštevki obrnjeni (in sicer: višji seštevek pomeni nižjo odvisnost od oskrbe). Pri določanju stopnje smo uporabili naslednje kriterije: 1. stopnja (15 točk): oseba je pri izvajanju
temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil popolnoma odvisna od pomoči druge osebe; 2. stopnja (16–30 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil večji
del odvisna od pomoči druge osebe; 3. stopnja (31–45 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil ves čas delno odvisna od pomoči druge osebe; 4. stopnja
(46–60 točk): oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil občasno odvisna od pomoči druge osebe; 5. stopnja (61–75 točk): oseba je v večini samostojna pri izvajanju
vseh temeljnih življenjskih opravil in dnevnih opravil in ne potrebuje pomoči druge osebe.

Podatki v Preglednici 13 kažejo, da prilagoditve, ki smo jih predvideli, vplivajo predvsem na uporabnike z nižjo stopnjo potreb:
-

NBA: 0; stopnja pri NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2) se poviša pri enem uporabniku od štirih;
NBA: 1; stopnja pri NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2) se poviša pri vseh treh uporabnicah;
NBA: 2; stopnja pri NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2) se poviša pri polovici (3 od 6) uporabnikov;
NBA: 3; stopnja pri NBA-SLO (V1) in NBA-SLO (V2) se poviša pri dveh uporabnikih od treh;
NBA: 4; stopnja se ne spreminja;
NBA: 5; stopnja se ne spreminja.

Nekoliko naraste tudi povprečje NBA po vseh uporabnikih, in sicer pri originalni NBA znaša 58,8; pri NBA-SLO (V1) 62,1 ter pri NBA-SLO (V2) 62,5. Seveda pa
gre tu za podatke na izjemno majhnem in nezanesljivem vzorcu. Za metodološko zanesljive in veljavne rezultate je, kot že rečeno, treba opraviti študijo na
dovolj velikem in reprezentativnem vzorcu.
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6.3 Priprava osebnega načrta in izvedbenega dela načrta
To je tretji in končni korak v procesu ocene potreb in načrtovanja odgovorov nanje. Predlog, kako naj
bi potekala, smo pripravili na podlagi osebnih načrtov, ki so jih izdelali člani delovne skupine. Pri tem
smo upoštevali tudi (interna) Izhodišča za pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi (Ministrstvo
za zdravje 2017) in sklepe sestankov delovne skupine.
Priprava osebnega načrta temelji na obeh prejšnjih korakih, torej 1) pogovoru o življenjski zgodbi
uporabnika, z ugotavljanjem njegovih ciljev (povezanih z dolgotrajno oskrbo); 2) ocenjevanju z
obrazcem NBA-SLO v dialogu z uporabnikom ter seveda tudi njegovi medicinski in drugi dokumentaciji,
ki jo zbere načrtovalec.
Osebni načrt skupaj pripravljata načrtovalec in uporabnik oz. mora biti z uporabnikom usklajen44 tako,
da zapiše njegove prioritete. Za pripravo načrta bo potreben vsaj še drugi obisk pri uporabniku, da
načrt z njim uskladimo in dogovorimo. Uporabnik mora imeti priložnost, da zadeve premisli,
načrtovalec pa, da zapiske strukturira v načrt oz. osnutek načrta. Ob prvem srečanju je (poleg
ugotavljanja upravičenosti uporabnika) poudarek v spoznavanju njegovega življenjskega sveta,
odkrivanju njegovih težav, predvsem pa ciljev, v drugem srečanju oz. v sklepnih srečanjih pa je
poudarek na načrtovanju odgovorov, iskanju ustreznih rešitev, izbiranju izvajalcev in možnih storitev,
lahko pa tudi v ustvarjanju novih.
Predlog osebnega načrta vključuje oceno in obseg potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe, predlog
medicinskih pripomočkov in adaptacije bivalnih prostorov, kakor tudi predlog glede načina
uveljavljanja pravic iz dolgotrajne oskrbe. Iz lestvice NBA-SLO je razvidno ali vlagatelj dosega kriterije
vstopnega praga v sistem dolgotrajne oskrbe ter kakšen je njegov pripadajoči znesek, če se bo odločil
za neformalno oskrbo. Sklep delovne skupine je bil, da osebni načrt, kot univerzalna pravica sistema
dolgotrajne oskrbe in metoda celostne oskrbe, vsebuje tudi vse storitve in sredstva, ki niso predmet
pravic dolgotrajne oskrbe in jih uporabnik lahko dobi iz drugih virov (kot pravice socialnega ali
zdravstvenega varstva, druge dajatve države ali lokalnih oblasti) v lokalnem okolju, iz neformalnih virov
in socialne mreže. Ocenjevanje in izdelava predloga osebnega načrta poteka načeloma v
uporabnikovem domačem okolju oz. tam, kjer živi.
Osebni načrt je sestavljen iz naslednjih delov:
-

podatki o uporabniku in življenjska zgodba;
cilji uporabnika (kratkoročni, dolgoročni);
dodatni predlogi strokovnih ciljev in ukrepov, ki bi prispevali k izboljšanju ali ohranjanju
sposobnosti uporabnika, dogovorjeni in usklajeni z uporabnikom;
osebni načrt, ki vključuje glavne potrebe glede na področja oviranosti;
osebni načrt za neformalnega oskrbovalca (namenjen predvsem potrebam (izobraževanje) in
razbremenitvi neformalnih oskrbovalcev);

44

Če naj bo osebni načrt res oseben in last uporabnika, ga mora uporabnik potrditi, s podpisom zagotoviti, da načrt res izraža
njegovo voljo. Načrtovalec pa mora ves čas izdelave načrta biti predvsem njegov zapisovalec, uporabniku mora pomagati, da
se bolje izrazi, da najde boljše rešitve. Rešitev mora odsevati uporabnikovo voljo, način življenja, ne sme biti niti malo vsiljena.
Za več informacij o osebnem načrtovanju glej Prilogo A.
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-

izvedbeni del – pripravi koordinator na lokalni ravni.

Dokument vsebuje na začetku osnovne identifikacijske in kontaktne podatke o uporabniku oz.
uporabnici (ime in priimek, enotna matična številka ali številka zavarovanja, naslov – poštni in
elektronski, telefonska številka).

OSEBNI NAČRT

Podatki o uporabniku/ci:
Priimek in ime: ………………………………..………………..…………
EMŠO: ………………………………………………………………..
Telefon: ……………………..………..… mobilni telefon: ………………………..……….
Naslov stalnega bivališča: ..……………………..………………….. občina: ………...……
Naslov začasnega bivališča: ………………………………………… občina: ……..……..
Elektronski naslov (e-mail): ……………………………………………………………
Datum izdelave načrta: ……………………………………………………………
Datum uskladitve načrta: ……………………………………………………………

Taki glavi in naslovnici sledi vsebinski del. To je najprej 'življenjska zgodba' oz. natančneje opis
življenjske situacije. Ta del oblikujemo glede na pogovor pred ocenjevanjem z lestvico, med
ocenjevanjem in tudi po njem.
Življenjska zgodba uporabnika/-ce (prepis):

Življenjski zgodbi oz. opisu situacije sledijo cilji. Cilji oz. prioritete morajo izhajati iz življenjske zgodbe,
saj sicer ima ta bistveno manjši pomen, poleg življenjske zgodbe pa o ciljih lahko sklepamo tudi iz
pogovora med izpolnjevanjem NBA-SLO. Cilje uporabnik v procesu načrtovanja postavi bodisi »iz
glave«, na prvi mah, ali pa jih z načrtovalcem oblikujeta iz tega, kar je treba ali pa si uporabnik želi
spremeniti. Med cilji lahko ločimo med kratkoročnimi, ki jih je mogoče, ali pa celo treba, uresničiti takoj
in med dolgoročnimi, ki so pomembni za življenjsko vizijo uporabnika, a jih ni mogoče ali pa jih ni nujno
takoj uresničiti. S tako dvojno perspektivo vzpostavimo logiko dvojnosti vizije in prvih korakov. Prvi
koraki so bodisi takoj uresničljivi cilji bodisi prva opravila, ki jih bomo storili za dosego dolgoročnega
cilja.
Kratkoročni cilji/prioritete uporabnika /-ce:

Dolgoročni cilji/prioritete uporabnika /-ce:
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Opis situacije je to, kar si uporabnik želi zapisati in kako želi opisati svoje življenje. Naslednji razdelek
pa je namenjen dodatnemu, ločenemu mnenju načrtovalca. S podpisom pa za ta del načrta le pove, da
je s tem, drugačni pogledom seznanjen. Mnenje načrtovalca vključuje ukrepe, ki so bodisi
preventivnega značaja ali pa da v načrt, s predvideno diskrecijsko pravico, načrtovalec uvrsti tip
storitev, ki ni v naboru storitev dolgotrajne oskrbe, bi pa po njegovem strokovnem mnenju bistveno
prispevale k izboljšanju kakovosti življenja in posledično tudi oskrbe oz. zmanjšale potrebo po oskrbi
oz. povečale samostojnost in suverenost vlagatelja. To so lahko ukrepi rehabilitacije, lahko krepitve
moči in socialnega statusa, socialne mreže in vse drugo, kar zvišuje prag subsidiarnosti formalne
oskrbe.
Povzetek ugotovitev NBA-SLO (po modulih, izpostavljene posebnosti, dodatni predlogi strokovnih
ciljev in ukrepov, ki bi prispevali k izboljšanju ali ohranjanju sposobnosti uporabnika ter dogovor z
uporabnikom o njih):

Spisku ciljev sledijo ugotovitve ocene z NBA-SLO lestvico. Najprej zapišemo število točk, ki jih nekdo
dobil pri ocenjevanju. Uporabnik se mora odločiti za način izvajanja – torej ali bo prejemal denarno
nadomestilo za izvedbo osebnega paketa storitev ali pa bo prejemal storitve v naravi. Načrtovalec in
uporabnik morata predvideti tudi, kdo bo koordinator storitve v lokalnem okolju, ki bo zadolžen in
odgovoren za izvedbo celotnega načrta in ki bo odgovoren za usklajevanje med več izvajalci.
Koordinator lahko načrt dopolni. Načrtu doda tudi urnik izvajanj storitev, kar je v zelo pomembno
orodje za koordinacijo in tekočo izvedbo nalog, ki jih načrt predvideva.
Število točk po NBA-SLO:
Prejema storitev na domu/v institucionalnem
varstvu/v vmesnih oblikah/prejema denarno
nadomestilo

Vnese št. točk
Vnese preferenčno obliko prejemanja
storitev

Znesek upravičenosti

Vnese znesek upravičenosti (v primeru
denarnega nadomestila)

Izbrani koordinator

Vnese ime in priimek ter področje dela
izbranega koordinatorja

Izvedbeni del načrta
Za izvedbeni del imamo dve možnosti. Prva je, da naredimo zgolj zasnovo izvedbenega načrta, ki jo
potem do potankosti izdela koordinator oz. ključni delavec, ki bo zadolžen za izvedbo načrta, ali pa da
že načrtovalec izdela precej podroben načrt, ki bo predvidel do potankosti, kako bo uporabnik porabil
sredstva, ki mu na podlagi ocene pripadajo. V obeh primerih smo postavljeni pred podobno nalogo, in
sicer, da uskladimo potrebe, ki smo jih v prvi fazi ugotovili z denarjem, ki nam je na voljo. Uporabnik
bo s pomočjo načrtovalca, ki mora v ta namen dobro poznati seznam storitev in drugih odgovorov na
potrebe, vedeti, koliko stanejo in kako so na voljo, razdeliti sredstva in načrtovati konkretne naloge
ljudi, ki mu bodo v podporo in pomoč, in sredstva, ki jih potrebuje za uresničitev svojih ciljev.
Načrtovalec mu bo moral tudi povedati, do česa je upravičen iz naslova dolgotrajne oskrbe in kje so
viri za storitve in sredstva, ki jih sistem dolgotrajne oskrbe ne priznava. V določenih primerih bosta
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morala tudi ustvarjalno bodisi najti nove vire (v okolju, nestandardne druge vire) ali pa ustvariti storitve
in sredstva tako rekoč iz nič, torej s pomočjo prostovoljnega dela in solidarnosti neposrednega okolja.
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V primeru zgolj zasnove izvedbenega dela načrta bo uporabnik s pomočjo načrtovalca zabeležil cilje, iz njih izhajajoče storitve, ki so načrtovane v skladu s
pravicami, standardi in normativi, ki izhajajo iz zakonskih podlag. Pri tem morata izhajati iz ugotovljenih potreb po NBA-SLO. Uporabnik in načrtovalec bosta
predvidela tudi vse tiste storitve, ki niso del pravic iz dolgotrajne oskrbe, vendar so na voljo v lokalnem okolju. Uporabnik in načrtovalec predlagata tudi
izvajalce, ki bodo storitve izvajali, ter pogostost obiskov pri izvajalcih (npr. v urah na teden, urah na dan ,…). Da bomo lahko ocenili vrednost (ceno) posamezne
stopnje oskrbe, moramo natančno premisliti pripravo evalvacije v pilotnem projektu. Beležiti je treba stopnje oskrb uporabnikov, katere storitve pripadajo
posamezni stopnji, kateri izvajalci jih izvajajo, koliko časa traja izvajanje ter katere so druge okoliščine, ki vplivajo na izračun skupne cene (npr. ločnica
urbano/lokalno, …). Nekateri uporabniki bodo v tem primeru prejeli več storitev ali sredstev glede na svoje potrebe, drugi pa manj, pri izračunu cene pa
upoštevamo povprečje. Ko načrtovalec in uporabnik izbereta izvajalce ter določita pogostost izvajanja, pride do primopredaje načrta koordinatorju v lokalnem
okolju, ki bo po našem predlogu stacioniran pri tistem izvajalcu, ki bi izvajal pretežen del oskrbe. Koordinator v lokalnem okolju bo načrt prevzel, sklical timsko
konferenco, ki se jo bodo udeležili uporabnik, svojci ter vsi predvideni izvajalci oskrbe. Skupaj bodo dogovorili natančen časovni razpored storitev in urnik
izvajanja. Zagotoviti morajo vse storitve v obsegu, kot sta ga predvidela načrtovalec in uporabnik.

OPERACIONALIZACIJA OSEBNEGA NAČRTA – ZASNOVA IZVEDBENEGA NAČRTA
A: CILJI
Vzdrževanje (čim
dlje) obstoječega
zdravstvenega
stanja in sedanjo
sposobnost skrbi
zase.

B: STORITVE PO
ŠIFRANTU*
Ocena potreb uporabnika
in izdelava osebnega
načrta

Priprava in dajanje zdravil
(skozi usta, kožo, sluznice)

C: OPIS STORITVE

D: IZVAJALEC

E: POGOSTOST

F: ZAČETEK

G: KONEC

H: VIR

Po sposobnostih
uporabnika in
opažanju moža

načrtovalec

2 obiska

25. 6. 2017

30. 6. 2017

Zakon o DO

Po predpisani shemi

mož/hči

vsak dan (3x)

25. 6. 2017

Do revizije

Zakon o DO

* Uporabili smo seznam storitev, kot so ga pripravili v delovnih skupinah MZ (2016). ** Natančnega podatka o ceni storitve nimamo, tako da prikazujemo le provizorične zneske.
Opomba: Za vsak cilj je lahko predvidenih več storitev. Stolpec »Opis storitve« je namenjen podrobnejšemu opisu naloge (če je ta potreben). V stolpec »izvajalec« navedemo izvajalca, ki ga
izbere uporabnik. V stolpcu »pogostost« beležimo, kolikokrat na teden se izvaja storitev (npr. »vsak dan«; »trikrat tedensko«; »enkratno«). Stolpec začetek določa, kdaj se izvajanje storitve
prične in kdaj konča. Vir določa, kdo je plačnik storitve.
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Pri podrobni operacionalizaciji izvedbeni del načrta se bodo morali natančni seštevki stroškov storitev in sredstev ujemati z vsoto, ki jo bo na podlagi ocene
NBA-SLO uporabnik prejel. Načrt operacionaliziramo s pomočjo tabel. Vsak cilj razdelimo po nalogah, ki smo jih predvideli za uresničevanje cilja. Na vsak cilj
odgovorimo z izbranimi storitvami po šifrantu (B), jih (po potrebi) dodatno opišemo (C), nato pa določimo izvajalca (izvajalci storitve so lahko različni (npr.
pomoč na domu, patronažna služba, fizioterapija, delovna terapija, neformalni oskrbovalci, ostali, izbere jih uporabnik, D), količino ur (E), urno postavko
izvajalca (F, G), pogostost oz. ali je naloga enkratna ali se ponavlja oz. traja dalj časa (H) in začetek in konec izvajanja storitev (I in J). Iz podatkov a, b, c in d.
lahko izračunamo mesečni znesek storitve, seveda pa za to potrebujemo natančno opredeljene cene storitev (gre torej za financiranje po storitvah). V primeru
drugačne oblike financiranja (npr. glede na kadrovsko strukturo), je treba samo strukturo osebnega načrta ustrezno prilagoditi. Povsem izdelan izvedbeni del
načrta predvideva dejanske izvajalce z imenom in priimkom in njihove realne cene. To pomeni, da je uporabnik že izbral izvajalce v procesu načrtovanja, jih
poimenoval in se, navadno s pomočjo načrtovalca, z njimi tudi dogovoril o izvajanju storitev. V tem primeru je osebni načrt tudi dogovor o izvajanju storitev
oz. podlaga za sklepanje posamičnih dogovorov z izvajalci. V določenih primerih bosta morala načrtovalec in uporabnik tudi ustvarjalno bodisi najti nove vire
(v okolju, nestandardne druge vire) ali pa ustvariti storitve in sredstva tako rekoč iz nič, torej s pomočjo prostovoljnega dela in solidarnosti neposrednega
okolja.

PODROBEN IZVEDBENI DEL NAČRTA
A: CILJI
Vzdrževanje
(čim dlje)
obstoječega
zdravstvenega
stanja in
sedanjo
sposobnost
skrbi zase.

B: STORITVE PO
ŠIFRANTU*
Ocena potreb
uporabnika in
izdelava
osebnega načrta

Priprava in
dajanje zdravil
(skozi usta,kožo,
sluznice)

C: OPIS
STORITVE
Po
sposobnostih
uporabnika in
opažanju moža

Po predpisani
shemi

D: IZVAJALEC

E: KOLIČINA

F: ENOTA

G: CENA
STORITVE**

H:
POGOSTOST

I:
ZAČETEK

J: KONEC

K: VIR
Zakon o
DO

načrtovalec

6

ur

2 obiska

25. 6. 2017

5. 7. 2017

Zakon o
DO
mož/hči

2

dnevno

vsak dan

* Uporabili smo seznam storitev, kot so ga pripravili v delovnih skupinah MZ (2016). ** Natančnega podatka o ceni storitve nimamo, zato je ne beležimo.
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25. 6. 2017

Opomba: Za vsak cilj je lahko predvidenih več storitev. Stolpec »Opis storitve« je namenjen podrobnejšemu opisu naloge (če je ta potreben). V stolpec »izvajalec« navedemo izbranega izvajalca.
Stolpec »količina« je namenjen oceni števila ur/minut potrebne oskrbe (npr: 45), stolpec »enota« pa ustrezni enoti (npr. minut). V stolpcu »pogostost« beležimo, kolikokrat na teden se izvaja
storitev (npr. »vsak dan«; »trikrat tedensko«; »enkratno«). Stolpca začetek in konec določata, kdaj se izvajanje storitve prične in kdaj konča. Vir določa, kdo je plačnik storitve.

PREDLOG IZVEDBENEGA DELA NAČRTA (urnik izvajanja)
Pričakovan/želen obseg (formalna in neformalna oskrba):
PON
TOR
SRE
ČET
ure

PET

SOB

NED

Dogovorjen obseg formalne oskrbe:
PON
TOR
SRE
ure

ČET

PET

SOB

NED

Dogovorjen obseg neformalne oskrbe:
PON
TOR
SRE
ure

ČET

PET

SOB

NED
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Dogovorjene posebnosti:

Kontakti in naloge udeležencev oskrbe
Organiziranje ključnih članov okolja
1. Ime in priimek ter naslov: ……………………………………………………………………….
razmerje do uporabnika/-ce: ………………………………… telefon: ……….…………..
opis prevzete obveznosti in odgovornosti: …………………...................................………...
2. Ime in priimek ter naslov: ………………………………………….……………………………..
razmerje do uporabnika/-ce: ………………………………… telefon: ……….…………...
opis prevzete obveznosti in odgovornosti: …………………...................................………..
3. Ime in priimek ter naslov: ………………………………………….……………………………..
razmerje do uporabnika/-ce: ………………………………… telefon: ……….…………...
opis prevzete obveznosti in odgovornosti: …………………...................................……….
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Poseben del osebnega načrta smo namenili tudi podpori in razbremenitvi neformalnim oskrbovalcem, da lahko kontinuirano pomagajo uporabniku dolgotrajne
oskrbe. Gre za opcijski in ne nujno izpolnjen del.

NAČRT PODPORE NEFORMALNEMU OSKRBOVALCU/-KI
Ime in priimek oskrbovalca/-ke: Matej, Tina
Razmerje do uporabnika: mož, hči
CILJI

STORITVE PO
ŠIFRANTU

OPIS STORITVE

IZVAJALEC

KOLIČINA

POGOSTOST

VIR

Pridobitev novih znanj in veščin za
čim boljše soočanje z boleznijo
žene/mame in skrbi za njo.

Ocena potreb
neformalnega
oskrbovalca

Preverjanje poznavanja
skrbi za dementno osebo

Patronažna
medicinska
sestra, zdravnik

1x

ocena izvajalca
izobraževanja

Zavarovanje za
DO

Učenje in usposabljanje
uporabnikov za
izvajanje negovalnih
intervencij na domu

Učenje in usposabljanje
za izvajanje skrbi za
osebo z demenco,
prilagajanje okolja,
načina komunikacije

Patronažna
medicinska
sestra, zdravnik

ocena izvajalca
izobraževanja

Po dogovoru

Zavarovanje za
DO

koordinator

1x

Po dogovoru

Zavarovanje za
DO

Informiranje svojcev o možnostih
pomoči, ki so že na voljo

- Informiranje o
pravicah
-Informiranje o
samopomočnih
skupinah
-vključitev v Spominčico

89

7 Umestitev ocenjevanja potreb v postopek pridobivanja
pravice do dolgotrajne oskrbe v okviru enotne vstopne
točke
V nadaljevanju prikazujemo predlog Ministrstva za zdravje45 glede postopka pridobivanja pravice do
dolgotrajne oskrbe v okviru EVT, ki ga je MZ predstavilo na sestanku Podskupine za pravice, postopek
za podeljevanje pravic in izvedenski organ aprila 2017. V nadaljevanju poglavja sledi dopolnjen predlog
delovne skupine.

7.1 Predlog MZ

Slika 12: Predlog Ministrstva za zdravje

Naloge na EVT opravljajo referenti in strokovni delavci (diplomirana medicinska sestra oz. diplomiran

zdravstvenik in/ali diplomirana socialna delavka oz. socialni delavec). Referent je usposobljen za
vodenje postopka, strokovni delavec pa je zadolžen za izdelavo ocene potreb. Oceno potreb opravi v
roku 5 delovnih dni, praviloma v domačem okolju zavarovanca. Po potrebi pridobi mnenje strokovnjaka
s področja rehabilitacije, zdravnika specialista, psihologa ali logopeda.

45

Gradivo za sestanek Podskupine za pravice, postopek za podeljevanje pravic in izvedenski organ (MZ), »Postopek
pridobivanja pravice po dolgotrajni oskrbi (DO) v enotni vstopni točki (EVT), april 2017.
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Na podlagi opravljene ocene potreb, ZZZS izda odločbo o pravicah dolgotrajne oskrbe v roku 5 delovnih
dni. Odločbo izda v skladu s postopkom, določenim v zakonu o dolgotrajni oskrbi. V odločbi je določena
kategorija, v katero se zavarovanec uvrsti in način uveljavljanja pravice.
Po prejetju odločbe: Zavarovanec skupaj s »krovnim« izvajalcem storitve46 dolgotrajne oskrbe pripravi
izvedbeni načrt dolgotrajne oskrbe, ki ga oba podpišeta. Izvedbeni načrt dolgotrajne oskrbe ima pravno
naravo pogodbe oz. predstavlja sklenjeno razmerje med izvajalcem in zavarovancem in je kot tako
podlaga za izstavitev računa blagajni za dolgotrajne oskrbe. Izvajalec je dolžan izvedbeni načrt
dolgotrajne oskrbe poslati blagajni za dolgotrajne oskrbe kot prilogo k računu.
Izvajalec izvaja storitve za zavarovanca sam (s svojimi kadri ali s podizvajalci, s katerimi uredi
medsebojna razmerja skladno s predpisi. Izvajalec je za izvajanje storitev odgovoren v celoti – tudi za
storitve, ki jih izvajajo morebitni podizvajalci.
Izvedbeni načrt dolgotrajne oskrbe vsebuje podatke o:
-

seznamu storitev, ki jih bo zavarovancu zagotavljal izvajalec,
izvajalcih storitev in njihovih podizvajalcih,
razporeditvi izvajanja storitev (urnik),
trajanju opravljanja storitev (v urah),
lokaciji izvajanja storitev
vrsti in obsegu storitev, ki jih ima uporabnik pokrite iz blagajne za dolgotrajno oskrbo glede na
kategorijo v katero se je uvrstil,
druge storitve, ki jih zanj opravlja izvajalec.

V primeru odobritve neformalne oskrbe (denarni prejemek) zavarovanec in strokovni delavec na EVT
skupaj pripravita osebni načrt, ki ga oba podpišeta.
Osebni načrt dolgotrajne oskrbe vsebuje podatke o:
-

seznamu storitev, ki jih zavarovanec potrebuje,
osebne podatke o izbranem neformalnem oskrbovalcu,
pravicah in dolžnostih neformalnega oskrbovalca ,
razporeditvi izvajanja storitev,
trajanju opravljanja storitev (v urah),
vrsti in obsegu storitev, ki jih ima uporabnik pokrite iz blagajne za dolgotrajno oskrbo glede na
kategorijo v katero se je uvrstil,
druge storitve, ki jih zanj opravlja neformalni oskrbovalec.

Druge naloge EVT so:
- Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala z vsemi relevantnimi informacijami in možnostjo
izdelave informativne ocene upravičenosti do dolgotrajne oskrbe,
- splošno informiranje in svetovanje zavarovancem (v času uradnih ur),
- organiziranje izobraževanja za neformalne izvajalce dolgotrajne oskrbe,

46

Krovni izvajalec je oseba/izvajalec, ki izvaja večji »sklop storitev« za osebo, t.i. ključna oseba.
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-

vodenje registra formalnih izvajalcev dolgotrajne oskrbe, seznama neformalnih izvajalcev in
prostovoljcev ter NVO, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe,
spremljanje izvajanja osebnega oziroma izvedbenega načrta.

7.2 Dopolnitev predloga postopka za ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi:
odziv delovne skupine na predlog MZ
Predstavljamo še dopolnitev predloga postopka za ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi, kot odziv
delovne skupine na predlog MZ.
7.2.1

Opredelitev EVT

Enotna vstopna točka je organizacijska enota (varianti: neodvisna; zavoda). V njej so zaposleni
predvsem načrtovalci dolgotrajne oskrbe. Njen namen je zavarovancem omogočiti vstop v sistem
dolgotrajne oskrbe, aktivnosti EVT pa so (dopolnjeno tudi s predlogom Rajer in drugi (2016)):
-

-

7.2.2

informiranje, svetovanje v zvezi z dolgotrajno oskrbo,
omogočanje uveljavljanja pravic po dolgotrajni oskrbi,
izdelava ocene potrebe in osebnih načrtov,
vodenje postopka uveljavljanja pravic,
vodenje skupnega (integriranega) informacijskega sistema,
revidiranje osebnih načrtov,
zagotavljanje mreže vseh potrebnih servisov/služb za DO, ki se bodo vertikalno in horizontalno
povezovale (bolnišnice, patronažno varstvo, institucionalno varstvo, oskrba na domu, dnevni
centri, oskrbovana stanovanja, ...) z namenom zadovoljevanja potreb po dolgotrajni oskrbi,
skupnostna ocena potreb in načrtovanje odgovorov nanje,
podpora in zagovorništvo uporabnikom dolgotrajne oskrbe,
podpora neformalnim in formalnim oskrbovalcem.

Opredelitev načrtovalcev dolgotrajne oskrbe

Načrtovalci, zaposleni na EVT, morajo biti neodvisni tako od izvajalcev storitev kakor tudi od blagajne,
saj so zavezani predvsem uporabniku in njegovi dobrobiti in nanje ne sme vplivati niti interes blagajne
dolgotrajne oskrbe niti interes izvajalcev. V namen neodvisnosti mora biti EVT organizacijsko ločena
od blagajne, po možnosti povsem avtonomna (ločen pravni in organizacijski subjekt) ali vsaj
organizacijsko avtonomna (torej ne pod neposrednim vodenjem zavarovalnice oz. blagajne za
dolgotrajno oskrbo).
Načrtovalci naj bi bili strokovnjaki zdravstvenega ali socialnega varstva (kot pišejo tudi Rajer in drugi
2016), s praktično izkušnjo dolgotrajne oskrbe, predvsem organizacije in izvedbe skupnostnih oblik
oskrbe ali procesa prehoda iz institucionalnih v skupnostne oblike. Morali bi biti odlično usposobljeni
in imeti znanja in spretnosti:
-

osebnega načrtovanja in izvajanja storitev,
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-

-

-

ocenjevanja z NBA-SLO lestvico,
poznavanje vsaj enega dominantnega področja dolgotrajne oskrbe (delo s starimi, delo na
področju telesno ali senzorne oviranosti, na področju intelektualne oviranosti, dolgotrajnih
duševnih stisk, dela z otroci)47
dobro poznavanje mreže služb, izvajalcev in storitev na nekem strokovnem področju in
geografskem območju,
imeti znanje in izkušnje z uvajanjem inovacij na področju zdravstvenega ali socialnega varstva,
imeti znanje in spretnosti osebnega upravljanja s financami, vzpostavljanja novih storitev,
sodelovanja z neformalnimi oskrbovalci,
poznati osnovne pojme in metode sorodnih strok in biti sposoben timskega
interdisciplinarnega dela,
imeti temeljne spretnosti in znanja ocenjevanja potreb na nekem območju in vzpostavljanju
odgovorov nanje (osnovne spretnosti etnografskega, epidemiološkega in akcijskega
raziskovanja),
poznavanje, sposobnost in usmerjenost v zagovorništvo.

Ni pričakovati, da bodo v obdobju uveljavljanja sistema dolgotrajne oskrbe potencialni načrtovalci imeli
ta znanja. Zato je potrebno zanje izvesti usposabljanje. Ocenjujemo, da bi tako usposabljanje morali
trajati vsaj en semester oz. vsaj 180 ur. Po začetnem usposabljanju je treba načrtovalcem zagotoviti
kontinuirano dodatno usposabljanje ob delu oz. na delovnem mestu. Kadrovske šole je treba
spodbuditi k uvedbi programov, ki bodo zagotavljali našteta znanja, spretnosti in etične usmeritve. S
tem bo tudi potreba po obsežnem začetnem usposabljanju manjša in tudi znanje o dolgotrajni oskrbi
v sistemu bolj razširjeno. Predlagamo skupni, integrirani študij dolgotrajne oskrbe na podiplomski
stopnji, ki ga skupaj organizirale zdravstvene in socialne šole.
7.2.3

Koordinator dolgotrajne oskrbe na lokalni ravni

Predlagamo, da ima koordinator dolgotrajne oskrbe sedež pri izvajalcu, možni pa so tudi neodvisni, na
organizacijo nevezani koordinatorji z licenco. Enostavnejša rešitev je, da koordinacijo storitev
prevzame koordinator pri tistem izvajalcu, ki izvaja največji del oskrbe. Naloga profilov koordinatorja
in ključnega delavca48 je, da omogoča nemoteno in uspešno izvajanje osebnega paketa storitev. To
praktično pomeni dvoje. Da usklajuje in organizira delo vseh, ki so vključeni v izvajanje osebnega
paketa, in da pri izvajanju paketa uresničuje načrt, se pravi, da dosledno in konsistentno upošteva
uporabnikovo perspektivo in krepi njegovo moč.
Za uresničevanje prve naloge uporablja urnike, spodbuja oskrbovalce, jih poduči oz. omogoči, da se
naučijo novih znanj, se dogovarja z njimi ali njihovimi predpostavljenimi glede časa in drugih okoliščin
izvajanja storitev. Vodi dokumentacijo (t. i. dnevnik, hrani kopije dopisov, izvidov in drugih

47

Na EVT bi morali biti zaposleni raznovrstni kadri, ki bi bili specializirani za več področij. Za izdelavo konkretnega načrta
sicer ni nujno, razen v izredno zapletenih primerih, da ga naredi strokovnjak za neko področje, mora pa imeti pri roki
strokovnjaka s poglobljenim znanjem.
48

Za podobne, pa tudi drugačne profile, je bilo v uporabi več nazivov. Odločili smo se za dva, ki najbolj nazorno izrazita
funkcijo profila. Pri tem ločimo med koordinatorjem in ključnim delavcem, kot dvema stopnjama opravljanja iste funkcije –
prva je težavnejša, druga pa bolj enostavna.
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dokumentov, ki so relevantni za oskrbo).49 Kompleksnost izvajanja osebnih paketov storitev bo pri
večini uporabnikov relativno majhna, bodo enostavni, lahko izvedljivi in ne bodo zahtevali večjega
števila izvajalcev. V takih primerih bo koordinacija nezahtevna ali pa je celo ne bo treba. V primerih, ko
gre za kompleksne pakete ali celo izvorno za zapletene stiske uporabnikov, hkrati pa njihova oskrba
vključuje več izvajalcev, med njimi tudi strokovnjake, je potreben koordinator. Včasih tudi koordinator,
ki ima specialno znanje s področja npr. demenc, duševnega zdravja, avtizma ipd. Tak koordinator mora
biti visoko izobražen in mora imeti znanja primerljiva znanju načrtovalca. V okviru projekta AHA.SI so
npr. ugotovili, da mora imeti koordinator zelo dobra znanja mediacije (Drole in drugi 2015). Mora biti
suveren strokovnjak in dober organizator, vodja tima.

7.2.4

Postopek ocenjevanja potreb

Slika 13: Predlog postopka ocenjevanja potreb (shema)

49

Priporočamo, da, kadar je le mogoče, dokumentacijo hrani uporabnik sam oz. da jo ima vedno na voljo brez kakršnihkoli
formalnih ali dejanskih zadržkov.

94

Po začetnih korakih, ki nimajo formalnega značaja, kot so: poizvedovanje, informiranje, svetovanje ipd.
lahko uporabnik sproži postopek uveljavljanja pravic iz dolgotrajnega zavarovanja. Prvi formalni korak
je vloga za oceno potreb po dolgotrajni oskrbi. Ta mora biti zakonsko opredeljena kot univerzalna in
vstopna pravica vsakega zavarovanca.
Po predlogu MZ je enotna vstopna točka območna enota ZZZS oziroma njene izpostave. Predlagamo,
da ima zavarovanec možnost oddaje prošnje oziroma vloge za oceno potreb po dolgotrajne oskrbe na
več dostopnejših mestih, kot so npr.: center za socialno delo, zdravstveni dom, drugi izvajalci storitev
dolgotrajne oskrbe ipd. Sprejemnik je vlogo v določenem roku dolžan posredovati na EVT.
Uporabnik in načrtovalec se dogovorita za obisk uporabnika na domu (oz. tam, kjer živi), kjer
začetnemu intervjuju (življenjski zgodbi) sledi identifikacija ciljev uporabnika ter izvedba ocene po NBASLO. Skupaj z uporabnikom dogovorita osnovne prvine osebnega načrta, ki ga po potrebi (zelo
zahteven načrt, utrujenost uporabnika, …) zaključita ob novem obisku. Rezultat lestvice NBA-SLO
določa, ali je posameznik upravičen do dajatev iz naslova dolgotrajne oskrbe. Kot že omenjamo, smo v
delovni skupini nekoliko prilagodili načine točkovanja, ohranjamo pa petstopenjsko razdelitev v
kategorije. Verjamemo, da bo pilotna študija novega sistema dolgotrajne oskrbe (predvidena za leto
2018) dala podatek o tem, kakšna je najprimernejša razdelitev točk po kategorijah, za pilotni projekt
pa predlagamo testiranje po nemškem modelu.
Po nemškem modelu uporabniki v prvi kategoriji prejmejo le denarni prejemek za informiranje o
prilagoditvah stanovanj, usposabljanja za neformalne oskrbovalce ter druge informacije (125 EUR). Od
razredov 2 do 5 so na voljo denarni prejemki ter storitve v naravi v skupnosti ali institucionalnem
varstvu.
Ko načrtovalec s pomočjo lestvice NBA-SLO izračuna stopnjo upravičenosti in pripadajoči znesek ter
skupaj z uporabnikom dorečeta vsaj zasnovo osebnega načrta, mora posredovati predlog načrta v
potrditev referentu na ZZZS.50 Takšen minimum (stopnja upravičenosti, pripadajoči znesek, osnova
osebnega načrta) mora imeti tudi vloga za denarno nadomestilo. Ta poteka v začetku identično kot pri
načrtih, ki na koncu predvidijo dajatve v naravi – torej prejemanje storitev oz. kombinacijo storitev in
denarja za oskrbo. Načrtovalec skozi pripoved »življenjske zgodbe« oz. opis življenjske situacije spozna
uporabnika in oblikuje cilje načrta. Podobno kot pri načrtovanju, ki je namenjeno kompleksnim
osebnim paketom, ki predvidevajo storitve oz. dajatev v naravi, uporabnik s pomočjo načrtovalca
naredi tudi zasnovo izvedbe načrta. V načrtu navede svoje cilje v zasnovi izvedbe načrta pa le splošno
dodeli naloge izvajalcem in začrta potek uresničevanja načrta. Tak načrt seveda ni natančen, saj ni
potrebe za to. V nemškem sistemu tisti, ki se odločijo za denarno nadomestilo, ne izdelajo načrta. Pri
nas (v delovnih skupinah Ministrstva za zdravje) smo se odločili, da tudi je v takem primeru treba
izdelati načrt, saj je to lahko delno zagotovilo in spodbuda, da bo upravičenec res porabil prejeta
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V nekaterih prejšnjih predlogih postopkih je bila kot organ predvidena komisija ali celo interdisciplinarni tim. To bi bilo za
strokovno oceno (preverjanje avtentičnosti načrta, izvedljivosti itn. – glej zgoraj) bolj ustrezno. Bi pa po drugi strani bilo
nesorazmerno osnovnemu dejanju potrditve načrta, ki mora preveriti in potrditi NBA oceno in preveriti nabor storitev načrta,
ki jih bo blagajna plačevala. Zato je bolj ekonomično, hitreje in do uporabnika prijazneje, da načrt potrdi referent. Ta bi lahko
imel opcijo, da v problematičnih, zelo zapletenih primerih ali ob pritožbi uporabnika zahteva še komisijski pregled osebnega
načrta ali pa, v primeru ocene, da bi za izvedbo načrta bila primerna timska konferenca, predlaga sklic timske konference.
Sklic konference lahko predlagata tudi uporabnik in načrtovalec v načrtu. Timska konferenca nima formalnega pomena in je
predvsem in samo strokovni ukrep za izboljšanje storitev.
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sredstva za svojo oskrbo, ni pa potrebe, da bi natančno predvideli naloge, izvajalce, količino storitev,
tarife in roke za izvedbo, kakor je v primeru, da oskrbovalce oz. njihove storitev plačuje blagajna za
dolgotrajno oskrbo. Če pa si uporabnik, tudi v primeru denarnega nadomestila, želi natančnejši načrt,
je načrtovalčeva dolžnost, da uporabniku pomaga izdelati tak načrt. Načeloma pa se z zasnovo izvedbe
načrta proces načrtovanja ustavi kakor tudi proces sodelovanja uporabnika s formalnimi izvajalci
oskrbe. Referent mora v roku 5 delovnih dni izdati odločbo o upravičenosti do osebnega paketa
dolgotrajne oskrbe. Uporabnik mora storitve, ki jih potrebuje, dobiti takoj, in na to ne smejo vplivati
včasih trajnejši procesi načrtovanja in sprejemanja odločbe. Odločba, ki jo prejme, je torej lahko
začasna in se proces načrtovanja nadaljuje. To je sicer tudi značilnost dolgotrajne oskrbe, saj je
upravičenost vedno »začasna« in se spreminja glede na spremembe potreb. Zato je nujen sistem
revizij.
Ko uporabnik prejme odločbo, se sestanejo vsaj on, načrtovalec in koordinator, udeležijo pa se ga lahko
tudi drugi izvajalci po presoji uporabnika. Na sestanku ali konferenci uporabnik s podporo načrtovalca
predstavi načrt, drugi navzoči lahko postavijo vprašanja, da bolje razumejo bodisi celotno strategijo, ki
jo načrt vsebuje bodisi da spoznajo svojo vlogo in naloge, pa tudi druga pričakovanja (npr. glede načina
izvedbe). Koordinator mora vse potankosti načrta dobro spoznati, zato že pred sestankom pozorno
prebere načrt in se na sestanek pripravi. Če načrtovalec pripelje načrt do izvedbenega dela, lahko
navzoči predlagajo izboljšave izvedbe, vendar ne posegajo v bistvene elemente načrta (cilje ter
storitve, ki zagotavljajo uresničitev ciljev). Če načrtovalec le predvidi čas oskrbe (v urah), se izvajalci,
koordinator in uporabnik podrobneje dogovorijo glede same izvedbe. Ni pa namen tega sestanka
sprememba ali dopolnitev načrta.
Z dejanjem prenosa na izvajalce (njihovega koordinatorja ali ključnega delavca) preneha aktivna vloga
načrtovalca, podobno vlogo, kot jo je imel načrtovalec v procesu načrtovanja, pa v procesu izvajanja
prevzame koordinator v lokalnem okolju. Načrtovalec mora biti še vedno na voljo, kadar koordinator
in uporabnik tako zahtevata, a je njegova vloga obrobna. V svojem posredovanju mora izhajati iz ciljev
in potreb, ki jih spoznal med načrtovanjem, si mora prizadevati za njihovo uresničitev in omogočiti
uporabniku dostop do storitev, ki jih potrebuje in ki so v skladu z njegovimi prioritetami.
Predčasno revizijo načrta lahko sprožijo uporabnik, načrtovalec ali koordinator. Revizijo lahko
predlagajo (ne pa tudi sprožijo) tudi uporabnikovi bližnji. Revizijo lahko predlaga uporabnik, ko je
mnenja, da se je njegova življenjska situacija spremenila (in je potrebno več ali manj sredstev oz.
oskrbe) ali ko je spremenil svoje cilje oz. prioritete ali ko si želi spremeniti način izvajanja storitev (npr.
prehod z denarnega nadomestila v osebni paket v naravi, prehod iz institucionalnega varstva v
skupnostno (ali obratno) in tudi kakšne manjše spremembe v načinu izvajanja). Podobno lahko zahteva
revizijo, če nastopijo nepremostljive ovire za uresničevanje načrta v celoti. Načrtovalec ali koordinator
lahko zahtevata predčasno revizijo v primeru, ko so se po njunem mnenju razmere spremenile ali pa
če sta mnenja, da izvajalci ne izvajajo paketa na predviden način. Revizija mora biti izvedena s
pristankom uporabnika. Redna revizija, kot jo predvidi načrt (in je potrjena), mora potekati, saj bi v
nasprotnem uporabnik izgubil pravico do osebnega paketa storitev. Lahko pa na podlagi analize
tveganja načrtovalec ali koordinator, mimo volje uporabnika, zahtevata tudi izredno revizijo. Analizo
tveganja mora potrditi tim načrtovalcev in vodja EVT. Na podlagi potrjene analize oz. suma, da bo
prišlo, da večje škode (osebne, zdravstvene, materialne), lahko referent odloči o potrebnosti izredne
revizije. Če se uporabnik strinja ali celo sam predlaga revizijo, analiza tveganja ni potrebna, predlog pa
ima isti pomen kot začetna vloga za vstop oz. za oceno potreb in izdelavo osebnega načrta.
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8 Sklep, ugotovitve in predlogi
Dosedanji, fragmentirani odgovori na dolgotrajne stiske so bili v Sloveniji subsidiarnega značaja in so
zagotavljali oskrbo le tistim, ki si je niso mogli sami in s pomočjo bližnjih zagotoviti. Vzpostavljanje
avtonomnega sistema dolgotrajne oskrbe ima ambicijo ustvariti univerzalno dajatev, namenjeno vsem,
ki jo potrebujejo. Razlog za težnjo po univerzalnosti dolgotrajne oskrbe ni le kriza neformalnega oskrbe,
temveč tudi težnja po odpravljanju neenakosti in nepravilnosti pri izvajanju neformalne oskrbe (v tem
tudi integraciji zdravstvenih, socialnih in drugih storitev). Nov sistem dolgotrajne oskrbe bo v marsičem
podoben drugim univerzalnim sistemom (zdravstvenem, izobraževalnem, socialne varnosti), saj bo
zagotavljal univerzalni dostop, univerzalne pravice, ki pa bodo deloma tudi omejene. Od obstoječih
sistemov se bo razlikoval po logiki upravičenosti, ki ne bo meritorna, temveč bo upoštevala potrebe
upravičencev. Razlikoval se bo tudi po vlogi strokovnjakov pri ugotavljanju upravičenosti, pa tudi
načrtovanju in izvedbi oskrbe.
V pričujočem poročilu predstavljamo polletno delo delovne skupine, katerega namen je bil oblikovati
orodje, postopke in metode, s katerimi bomo lahko določili, ali so zavarovanci upravičeni do dajatev
(sredstev, storitev) iz zavarovanja ter katere storitve potrebujejo. Pripravljeno orodje za oceno potreb
in določanje upravičenosti predstavlja predpogoj za začetek izvajanja pilotnih projektov, ki bodo
podpirali prehod v izvajanje zakona. Tako metodologija, ki je bila pripravljena v okviru izvedbe
operacije, omogoča na podlagi enotnih kriterijev in postopka ugotoviti potrebe uporabnika po
dolgotrajni oskrbi, obseg in vsebino potrebne pomoči ter stopnjo upravičenosti. Ker gre za integracijo
socialne in zdravstvene stroke, je orodje integrirano in pripravljeno tako, da ga lahko uporabljata obe
stroki. Dolgotrajna oskrba predstavlja paradigmatski premik v tem, da uporabnik postane aktivno
udeležen v procesu načrtovanja in izvajanja oskrbe. Pri pripravi celotnega orodja smo v osrednje vedno
postavljali uporabnika ter izhajali iz tega, da je pri ocenjevanju treba upoštevati vidike vseh vpletenih
(uporabnika, svojcev, drugih neformalnih oskrbovalcev in stroke), pri čemer mora biti uporabnikovo
mnenje in njegovi cilji v ospredju.
V nadaljevanju predstavljamo ključne odločitve in sklepe delovne skupine. Ker je bila delovna skupina
številčna, vsi predlogi ne odražajo nujno mnenj vseh članov delovne skupine, vendar pa so bili na
sestankih delovne skupine večinoma usklajeni.
Delovna skupina je na podlagi pregleda različnih orodij, v sodelovanju s strokovnjakinjo Moniko
Gabanyi, na podlagi rezultatov mednarodne delavnice o ocenjevanju potreb ter zaradi dobre
testiranosti, celovitosti in metodološke utemeljenosti izbrala nemško orodje NBA (Das neue
Begutachtungsinstrument). V sodelovanju z MDDSZ smo že pričeli z aktivnostmi pridobivanja
dovoljenja za rabo lestvice NBA. Kot so nam sporočili iz nemškega Ministrstva za zdravje, je večji del
orodja tudi del nemškega Zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. V posvetovanju z odvetniki so
sporočili, da tisti deli orodja, ki so opredeljeni v tem zakonu niso zaščiteni kot intelektualna lastnina in
jih lahko uporabljamo brez pridobitve dovoljenja. To pa ne velja za pripravljene smernice za rabo
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orodja, ki so jih pripravili na GKV- Spitzenverband (nemško krovno združenje zavodov za zdravstveno
zavarovanje). Dovoljenje za rabo tega dela je treba še pridobiti.51
V okviru delovne skupine smo lestvico prevedli na način, da ustreza slovenskemu kontekstu, in jo
preverili na terenu z vidika razumljivosti in uporabnosti. V testiranje orodja so se vključili člani delovne
skupine, pa tudi nekatere druge organizacije. Tudi na tem mestu opozarjamo, da je bil namen testiranja
vsebinsko preveriti prevod NBA-SLO, kriterije NBA-SLO in pridobiti začetne ocene rabe lestvice oz.
obrazca. Naš namen ni bil pridobiti informacijo o stopnjah oskrbe, finančnih ocenah in drugih izračunih.
Tovrstne raziskave so zelo zahtevne, saj, če želimo pridobiti metodološko zanesljive in veljavne
rezultate, zahtevajo študijo na reprezentativnem vzorcu, dovolj velik vzorec, med seboj usklajene, po
enotni metodologiji usposobljene ocenjevalce, zadostno količino časa ter precejšnje finančne vložke.
Take rezultate lahko pridobimo npr. preko metodološko natančno pripravljenega pilotnega projekta in
dobrega izobraževanja ocenjevalcev. V pol leta časa, kot smo ga imeli za pripravo orodja, taka študija
ni izvedljiva, polizdelki pa niso smiselni, saj ne dajejo gotovih rezultatov.

Opis orodja za oceno potreb in postopek rabe orodja
Lestvica NBA-SLO samo po sebi zagotavlja določanje upravičenosti, ne zadošča pa za ugotavljanje
potreb uporabnika, tako da smo ga dopolnili še z dvema deloma. To, kar imenujemo orodje za oceno
potreb tako poleg lestvice vključuje še življenjsko zgodbo uporabnika (oz. spoznavanje njegovega
sveta), preko katerega dobimo informacije o tem, kako živi, kako se počuti ter predvsem, kaj so njegovi
cilji oz. prioritete, ter b) osebni načrt za uporabnika z izvedbenim delom načrta, kjer na podlagi
uporabnikovih ciljev identificiramo storitve, ki jih potrebuje, izvajalca teh storitev ter kdaj bo izvajanje
potekalo. Izraz »ocena potreb« moramo torej razumeti kot generični pojem, ki pa vsebuje vse tri
elemente. Tako lahko določimo stopnjo dajatev (z lestvico) in korigiramo nabor dajatev, da bodo
storitve izbrane po osebni meri (v načrtu). Sodelujoči v testiranju so opozorili tudi na nujnost izvedbe
življenjske zgodbe, saj preko nje v prvi vrsti lahko identificiramo uporabnikove cilje in prioritete (gre za
subjektivni vidik uporabnika), hkrati pa nam ta del zelo pomaga tudi pri izpolnjevanju lestvice, saj nam
uporabnik številne odgovore ponudi že preko življenjske zgodbe. Obenem je nujno pridobiti tudi
ustrezno zdravstveno in drugo dokumentacijo zavarovanca, ki nam pomaga povečati objektivnost rabe
orodja.
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Heike Hoffer je v imenu Cristiana Berringerja z nemškega Ministrstva za zdravje v e-pošti 1. februarja 2017 sporočila
naslednje:
To use the NBA or – as it is called since the implementation in the Second Act to Strengthen Long-term Care“ – „neues
Begutachtungsinstrument“ you would need to use the following sources: Major aspects of the NBA are part of the German Long-Term Care
Insurance Law, in German: Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994,
BGBl. I S. 1014). The relevant sections are Sec. 14, 15, 18 para. 5a as well as the Appendices 1 and 2 to Sec. 15 SGB XI. According to our inhouse
lawyers, the parts of the NBA that are codified in the German Long-Term Care Insurance Law are not protected by intellectual property laws
and may be used and modified without further permission. The NBA – as codified in the SGB XI - is used as an assessment instrument in
Germany on the basis of professional guidelines established by the National Association of Statutory Health Insurance Funds („GKVSpitzenverband“). The intellectual property rights for these guidelines which are necessary to fully use the NBA belong to the aforementioned
GKV-Spitzenverband. We contacted them and are awaiting their response as to whether they would be willing to grant permission for the use
and possible adaption of the guidelines.
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V diskusijah delovne skupine se nismo izrazito usmerjali v sam postopek umestitve v okviru EVT.
Spodnji predlog (in tudi predlog v prejšnjem poglavju) tako podajamo pripravljavci poročila in ni nujno,
da obstaja strinjanje na ravni delovne skupine. Postopek smo oblikovali tako, da bomo z njim dobili
odgovore na naslednja vprašanja:
1) Ali je zavarovanec upravičen do dolgotrajne oskrbe, v kolikšnem obsegu? (lestvica NBA-SLO)
2) Kakšne potrebe ima (glede na življenjsko situacijo, glede na življenjske cilje in glede na načine
in oblike podpore)? (življenjska zgodba, deloma osebni načrt)
3) Do katerih storitev je upravičen, katere dajatve potrebuje za uresničev svojih ciljev? (osebni
načrt)
4) Kaj se zgodi, če se potrebe spremenijo? (revizija, ki bo periodično in po potrebi dopolnjevala
in popravljala načrt in njegovo uresničitev)
Postopek sicer podrobneje opisujemo v zadnjem poglavju poročila, povzeto pa ga predstavljamo v
naslednjih alinejah:
-

-

-

-

-

-

uporabnik je tisti, ki sproži postopek uveljavljanja pravic iz dolgotrajnega zavarovanja, in odda
vlogo za oceno potreb po dolgotrajni oskrbi. Predlagamo, da ima zavarovanec možnost oddaje
prošnje oziroma vloge za oceno potreb po dolgotrajne oskrbe na več dostopnejših mestih, kot
so npr.: center za socialno delo, zdravstveni dom, drugi izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe
ipd. Sprejemnik je vlogo v določenem roku dolžan posredovati na EVT.
Uporabnik in načrtovalec se dogovorita za obisk na domu. Začetnemu intervjuju (življenjski
zgodbi) sledi identifikacija ciljev uporabnika ter izvedba ocene po NBA-SLO. Skupaj z
uporabnikom dogovorita osnovne prvine osebnega načrta, ki ga po potrebi (zelo zahteven
načrt, utrujenost uporabnika, …) zaključita ob novem obisku.
Rezultat lestvice NBA-SLO določa, ali je posameznik upravičen do dajatev iz naslova
dolgotrajne oskrbe ter v katero stopnjo zahtevnosti dolgotrajne oskrbe se umešča. Ugotovljeni
stopnji zahtevnosti sledi pripadajoči znesek. Načrtovalec na podlagi tega zneska pripravi
osebni načrt, pri čemer navede, katere storitve, ki jih uporabnik potrebuje, lahko krijejo iz tega
zneska, kolikšen bo prispevek uporabnika ter katere druge storitve, ki so na voljo v lokalnem
okolju, mu še pripadajo.
Kot že omenjamo, smo v delovni skupini nekoliko prilagodili načine točkovanja, ohranjamo pa
petstopenjsko razdelitev v različne stopnje dolgotrajne oskrbe. Nemški sistem pri točkovanju
vključuje le module 1 do 6, izpušča pa modula 7 in 8. Ker imamo v Sloveniji močno tradicijo
socialne oskrbe ter že obstoječo infrastrukturo oz. razvito mrežo izvajalcev oskrbe na domu,
smo se odločili, da njeno pomembnost izpostavimo tudi s tovrstno prilagoditvijo orodja.
Ko načrtovalec s pomočjo lestvice NBA-SLO izračuna stopnjo upravičenosti in pripadajoči
znesek ter skupaj z uporabnikom dogovorita vsaj zasnovo osebnega načrta, mora posredovati
predlog načrta v potrditev referentu na ZZZS.
Ko uporabnik prejme odločbo, se sestanejo vsaj on, načrtovalec in koordinator, lahko tudi
multidisciplinarni tim. Koordinator prevzame osebni načrt. Če ga je zaključil že načrtovalec,
lahko prične z izvajanjem, v primeru, da prejme le zasnovo načrta, pa tega v sodelovanju z
vključenimi izvajalci zaključi.
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Drugi ključni poudarki in sklepi delovne skupine
-

-

-

-

-

-

-

-

Osebni načrt mora biti univerzalna pravica vsakega zavarovanca. Možnost osebnega
načrtovanja mora biti v sistemu dolgotrajne oskrbe univerzalna dajatev ne glede na prag, ki ga
bo zakon določal za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe. Vsi zavarovanci morajo imeti možnost
strokovne podpore pri izdelavi osebnega načrta, če si ga želijo. S tem ne bomo le konkretizirali
določila o univerzalni dostopnosti dolgotrajne oskrbe, temveč omogočili ljudem, da ravnajo
preventivno, vnaprej in da imajo podporo pri ustvarjanju svojega življenjskega projekta.
Osebni načrt mora vsebovati tudi vse storitve in sredstva, ki niso predmet pravic dolgotrajne
oskrbe in jih uporabnik lahko dobi iz drugih virov (kot pravice socialnega ali zdravstvenega
varstva, druge dajatve države ali lokalnih oblasti) v lokalnem okolju, iz neformalnih virov in
socialne mreže. Zavedamo se, da to zahteva bolj poglobljena znanja načrtovalca in tudi
koordinatorja, vendar pa to zagotavlja celostno oskrbo uporabnika ter dejstvo, da je večina
storitev združenih v enem osebnem načrtu, da ga obišče manj strokovnjakov ter da v vsaki
situaciji ve, na koga se lahko obrne.
Del načrta predstavlja tudi načrt podpore neformalnemu oskrbovalcu, kjer načrtovalec
identificira cilje neformalnih izvajalcev, vezane predvsem na njihovo razbremenitev, strokovno
pomoč, usposabljanja, informiranja in drugo.
Načrtovalci, zaposleni na EVT, morajo biti neodvisni tako od izvajalcev storitev kakor tudi od
blagajne, saj so zavezani predvsem uporabniku in njegovi dobrobiti in nanje ne sme vplivati niti
interes blagajne dolgotrajne oskrbe niti interes izvajalcev. V namen neodvisnosti mora biti EVT
organizacijsko ločena od blagajne, po možnosti povsem avtonomna (ločen pravni in
organizacijski subjekt) ali vsaj organizacijsko avtonomna (torej ne pod neposrednim vodenjem
zavarovalnice oz. blagajne za dolgotrajno oskrbo). Načrtovalci naj bodo strokovnjaki
zdravstvenega ali socialnega varstva, s praktično izkušnjo s področja dolgotrajne oskrbe.
Pilotni projekt mora postaviti kompetence načrtovalcev in izvajalcev oskrbe. Podati mora
nadgradnjo obstoječih poklicev, usmeritve za nove poklice, ki jih narekuje sistem dolgotrajne
oskrbe. Z novimi poklici se odpirajo možnosti novega zaposlovanja, odpiranja novih delovnih
mest, s čimer dokazujemo, da je dolgotrajna oskrba investicija v nove zaposlitve.
Preventiva je pomembna, ne le na individualni ravni (torej v smislu svetovanja) ampak tudi na
ravni lokalne skupnosti (v ta namen mora lokalna skupnost razvijati podporne storitve) in z
vidika dolgoročne vzdržnosti sistema. V tem smislu podpiramo predlog, ki je bil naveden na
mednarodni delavnici ocenjevanja potreb, da bo določen, manjši delež sredstev namenjen za
preventivne dejavnosti na ravni lokalne (lokalnih) skupnosti. En način preventive je tudi osebni
načrt (usmerjeno svetovanje, informiranje).
Strokovnjakinja iz Nemčije nas je nekajkrat opozorila na to, da uporabniki pogosto ne razumejo
sistema točkovanja (ponderjev). Smiselno je pripraviti enostavna pojasnila za razumevanje
tega ali pa spletno orodje, ki je namenjeno uporabnikom, da si sami izračunajo stopnjo
zahtevnosti dolgotrajne oskrbe ter tako preverijo dobljene rezultate.
Zelo velik izziv predstavlja ocenjevanje potreb za osebe z demenco, oz. kako ljudi z demenco
ter njihove neformalne oskrbovalce vključiti v ocenjevanje. Izkušnje Doma ob Savinji Celje, ki
so testirali uporabnike z demenco, podrobneje opisujemo v poglavju 6.2.2.1, povzamemo pa
lahko, da a) je ključnega pomena za razumevanje potreb uporabnika življenjska zgodba, kjer
morajo pri tistih, ki težko komunicirajo, sodelovati nujno tudi svojci; b) je treba vprašanja znati
prilagoditi in jih povezati z življenjsko zgodbo uporabnika; c) lestvice ne smemo izpolnjevati
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tehnicistično, pač pa zahteva spretnega spraševalca, ki sproščeno vodi pogovor, tako, da vključi
vse elemente lestvice; d) pri osebah z demenco zamenjamo vrstni red modulov zaradi bolj
logičnega sledenja področnim vsebinam po raziskovani življenjski zgodbi (od vsakdanjega
življenja do socialnih stikov do sposobnosti spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih
zahtev in obremenitev).

Predlogi za pilot:
-

-

-

-

Predpogoj za uspešno osebno načrtovanje v dolgotrajni oskrbi je usposabljanje načrtovalcev,
koordinatorjev in izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Pilotni projekt mora zagotoviti izobraževanje
in usposabljanje, ki temelji na sodobnih pristopih oskrbe ljudi z dolgotrajnimi stiskami.
Zasnovano mora biti na integriranem pristopu socialnega in zdravstvenega znanja s področja
oskrbe ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Interaktivna predavanja, delo na terenu, v
manjših skupinah, ki jih sestavljajo ljudje z znanjem iz področja zdravstva in socialnega varstva,
so glavni elementi izobraževanja za uspešno dolgotrajno oskrbo. Predlagamo, da strokovnjaki,
ki so sodelovali v predpilotnem projektu sodelujejo v pilotnem projektu v procesu
izobraževanja in usposabljanja.
Pilot mora tudi predvideti poglobljeno, v naprej načrtovano evalvacijsko študijo, ki mora
podati odgovore, ki jih v okviru predpilota nismo mogli dati, vezane predvsem na finančne
posledice tovrstnega razumevanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe ter tudi na samo rabo
in razumevanje lestvice. Na eni strani je tako treba a) identificirati pomanjkljivosti in nejasnosti
pri razumevanju lestvice NBA-SLO in b) za pripravo finančnih izračunov opazovati: umeščenost
uporabnikov v stopnje oskrbe, gibanja storitev in števila ur oskrbe znotraj vsake od stopenj
zahtevnosti dolgotrajne oskrbe in vključenost izvajalcev znotraj posameznih kategorij. Treba
bo natančno meriti in beležiti trajanje izvajanja vsake od storitev (v minutah), da bomo lahko
ugotovili povprečen čas oskrbe znotraj vsake od stopenj (v urah), ter hkrati tudi minimalen in
maksimalen zabeležen čas, kar nam bo dalo možnost oblikovanja kategorij. Verjamemo, da bo
pilotna študija novega sistema dolgotrajne oskrbe (predvidena za leto 2018) dala podatek o
tem, kakšna je najprimernejša razdelitev točk in sredstev po stopnjah oskrbe, za pilotni projekt
pa predlagamo testiranje po nemškem modelu ter prilagojeno točkovanje.
Izhodiščni predlog za pilotiranje (sprejet na oktobrski mednarodni delavnici ter sklep sestanka
delovne skupine, dne 26. 10. 2016, kot opisujemo že v uvodu tega poročila) je bil, da v
pilotiranju preskusimo dva modela postopkov. Enega na podlagi ocene stanja s pomočjo
ocenjevalne lestvice, drugega pa zgolj na podlagi osebnega načrtovanja. Model postopka, ki
smo ga izbrali, utegne imeti nekaj pomanjkljivosti: lahko usmeri pogled v povsem določena
področja življenja in potreb, morda celo usmeri v določene tipe storitev in drugih dajatev. Zato
moramo vztrajati pri preskusu tudi drugega modela. Tokrat ne z namenom, da bi med dvema
vrstama postopkov izbirali (saj smo praktično že izbrali), temveč z namenom preverjanja ali je,
kot predvidevamo, osebni načrt zadostni korektor morebitnih spregledov in pristranskosti, ki
jih prinaša standardiziran inštrument. Predlagamo, da se preskus »drugega modela postopka«
opravi v zelo omejenem obsegu oz. vzorcu, na način kontrolne skupine (npr. po metodi
identičnih parov), kar nam bo dalo vpogled v morebitna izkrivljanja, ki so lahko rezultat
postopka in uporabljenih orodij. Drugi model postopka dodajamo v Prilogi A tega besedila.
Vstopni prag bo vedno arbitraren, stvar politične odločitve, ki bo bolj ali manj utemeljena na
empiričnem raziskovanju. V tem trenutku nimamo empiričnih podatkov, ki bi jih uporabili za
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-

-

utemeljitev praga. Zato predlagamo, da se v izhodišču postavi prag razmeroma nizko (npr. pri
15 do 30 urah potrebne oskrbe na mesec) in se ga na podlagi opazovanj pri pilotskem izvajanju
dolgotrajne oskrbe ali pa na podlagi posebne empirične študije o pragu subsidiarnosti pozneje
ustrezno prilagaja rezultatom empiričnega raziskovanja.
Formalni postopki imajo pogosto značilnosti ceremonij ponižanja (Garfinkel), zato je treba v
sistemu dolgotrajne oskrbe zagotoviti, da bo v ospredju napredovanje uporabnikov. Z drugimi
besedami, moramo jih načrtovati tako, da bodo človeka aktivirali za reševanje svoje stiske, mu
dali možnosti, da odgovore načrtuje oz. postane subjekt oskrbe, mu dali za to materialno
podlago in omogočili, da oblikuje pogodbene odnose z izvajalci in postane glavni partner pri
projektu osebnega paketa storitev. Izogibati se je treba tistim elementom postopka, ki človeka
naredijo pasivnega, iz njega ustvarijo predmet oskrbe, ga okrivijo za svoje stanje in ga
diskreditirajo in izključijo ne le iz procesa načrtovanja in izvajanja oskrbe temveč tudi kot
enakopravnega člana njegove neposredne skupnosti.
Dolgotrajne oskrbe kot antidiskriminatorne prakse ne smemo utemeljevati zgolj deklarativno,
temveč je treba v zakonodajo uvrstiti tudi pozitivne ukrepe, ki bodo diskriminacijo odpravljali.
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Priloga A: Metoda osebnega načrtovanja
V skladu s priporočili mednarodne delavnice, ki je potekala v Ljubljani 24. in 25. oktobra 2016, po
katerih bi bilo treba v pilotnem projektu preizkusiti tako postopek ugotavljanja potreb na podlagi NBASLO in osebnega načrta, kot tudi po metodi osebnega načrtovanja, v tem poglavju predstavljamo še to
metodo ugotavljanja potreb. Ker v predlogu ugotavljanja upravičenosti po orodju NBA-SLO
predlagamo tudi rabo osebnega načrta, so v tem poglavju tudi smernice, kako pripraviti osebni načrt.
Metoda osebnega načrtovanja dolgotrajne oskrbe na podlagi raziskovanja življenjskega sveta oblikuje
cilje in načrtuje uporabo tako tistih sredstev, ki jih človek ima na voljo, kot tistih, ki jih mora še pridobiti,
da bi svoje cilje dosegla. To počne v nenehnem dialogu in delovnem odnosu z uporabnikom ali
uporabnico, dosledno upoštevaje njegovo ali njeno voljo in na način, ki krepi njegovo ali njeno moč, pa
tudi tako, da ob sprejemljivih tveganjih širi možnosti človeka, ki ji je načrt namenjen
Metoda je sestavljena iz dveh procesov: načrtovanja in izvajanja. Mejnik, ki načrtovanje preobrazi v
izvajanje, je potrditev načrta. To je moment, ko načrt dobi svojo substanco. V primeru neposrednega
financiranja ali naročanja storitev je ta substanca realna, saj organ ali instanca, ki potrdi načrt, s tem
tudi potrdi stvarno možnost izvedbe, zagotovi realna sredstva za izvedbo.
Sicer pa sta tako načrtovanje kot izvajanje sestavljena iz procesa in izdelka. Izdelek načrtovanja je
seveda načrt. Da bi načrt izdelali, pa je potreben poseben metodičen postopek, ki poteka po svojih
zakonitostih in ga sestavljata operaciji vzpostavljanja delovnega odnosa in predvsem raziskovanja
življenjskega sveta uporabnika, poseben način zapisovanja načrta, oblikujejo pa ga tudi načela
načrtovanja in tudi konkretne okoliščine. Sam načrt kot izdelek je sestavljen iz pripovednega
(narativnega) in izvedbenega (operacionalnega) dela. Pripovedni del je sestavljen iz predstavitve
uporabnika (portreta ali profila in zgodbe uporabnika), analize življenjske situacije uporabnika
(magneti, zemljevid, indeks potreb). Cilji so vezni člen med pripovednim in izvedbenim delom. So
izvleček iz analize situacije in njen sklep, posledica pripovedi in njena projekcija v prihodnost. Hkrati pa
so cilji osnovni okvir načrtovanja izvedbe načrta. V operacionalizirani obliki so pravzaprav izvedbeni del
načrta.
Izdelek izvajanja načrta so storitve in ukrepi, ki so sredstvo doseganja, uresničevanja ciljev – predvideli
smo jih na podlagi ciljev. Uresničeni cilji pa so resnični izdelek. Skupek uresničenih ali uresničljivih ciljev,
predvsem pa sredstev za doseganje ciljev, lahko poimenujemo osebni paket storitev.
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Slika 14: Prvine metode osebnega načrtovanja

načrtovanje in
izvajanje

načrtovanje

postopek
načrtovanja

potrditev

zapis načrta

predstavitev

timska konferenca

izvajanje

matrica izvajanja

osebni paket
storitev

priprava

upoštavatinačrt

angažiranje
izvajalcev

(magneti, indeks,
zemljevid)

izvedba

navzočnost

izvajanje paketa

raziskovanje
življenjskega sveta

cilji (strategija)

zapisnik

mreženje

spremljanje in
podpora izvajanja

zapisovanje načrta

izvedbeni načrt
(operacionalizacija)

načela načrtovanja

vzpostavitev
delovnega odnosa

okoliščine
načrtovanja

(portret in zgodba)

analiza situacije

proaktivnost
(podjetnost)

upravljanje s
proračunom

poročilo o izvajanju
osebnega paketa

Pojem osebnega paketa je težko dojemljiv in si ga težko predstavljamo na konkretni ravni. Načrt si
lahko predstavljamo kljub njegovi virtualnosti, paket storitev pa je pojem, ki na abstraktni ravni
povzema vse tisto, kar načrt predvideva, da se bo uresničilo. V tistem trenutku, ko se načrtovanje
preneha in se začne izvajanje, je osebni paket, ki je pravzaprav uresničevanje načrta, prav tako
virtualen kot sam načrt. Ko se bo uresničil, bo obstajal kot med seboj razmeroma nepovezani dogodki
na različnih registrih vsakdanjega življenja uporabnika. Osebni paket je, v nasprotju z osebnim načrtom,
virtualna entiteta, ki je nikoli ne bomo videli v enem kosu (razen seveda zapisanega v poročilu o
izvajanju). Posledica arhitektovega načrta je hiša, ki jo zgradi zidar, pri osebnem načrtovanju storitev
pa take enovite posledice, učinka nimamo. Pa vendar je pojem osebnega paketa uporaben, saj tako
ugotovimo, kaj bo uporabnik kot posledico načrta prejel. V trenutku, ko se je paket ravno začne
uresničevati, ko je torej virtualnost paketa največja, so substanca paketa sredstva, ki smo jih zagotovili
za izvajanje načrta oziroma za uresničevanje paketa. V primeru neposrednega financiranja so to
finančna sredstva, ki jih plačnik odobri za izvajanje paketa, v vseh primerih pa gre za zavezo izvajalcev
za prav to – za izvajanje paketa oziroma njegovih posameznih delov. Osebni paket je tisto, kar kot
posledico načrtovanja uporabnik prejme.
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Metoda načrtovanja je precej dobro izdelan in domišljen postopek, koordiniranje oz. izvajanje paketa
pa je metodično manj razdelano in kodirano. Pri uresničevanju osebnega paketa gre za logiko
časovnega sosledja dejanj in dogodkov – treba je pridobiti izvajalce, jih podpirati pri izvajanju paketa,
pri tem upravljati s proračunom in na koncu o izvedbi poročati. Vse te dejavnosti izvede načrtovalec
skupaj z uporabnikom. Govorimo lahko tudi o matrici izvajanja. Ta pa je ahronična, nečasna. Ključna
dela matrice sta navzočnost načrtovalca (v pomenu razpoložljivosti) in udeležba uporabnika. Ključna
značilnost izvajanja paketa je tudi koordiniranje kot »mreženje« (vključevanje in koordiniranje različnih
udeležencev). Hkrati pa je koordiniranje tudi proaktivno, ne samo v pomenu uresničevanja in
upoštevanja načrta, temveč tudi kot proaktivno iskanje rešitev, pridobivanje sredstev in ustvarjanje
storitev.
Potrditev načrta je trenutek, je posledica načrtovanja. Je način, kako načrt dokončati (finalizacija),
hkrati pa je tudi razglasitev (inavguracija) začetka izvajanja. Zato je timska konferenca slovesen
dogodek, ki podobno kot splavitev nove ladje proslavlja dosežek pravkar končanega dela in hkrati
začetek neke nove zgodbe. Je pa tudi ceremonija preobrazbe, ki da ideji substanco v obliki finančne
podlage in pa zaveze udeležencev, da bodo izvedli predvidene dejavnosti. Kot dogodek je izdelek, ki
ostane zapisan v zapisniku, kot metoda pa je način organizacije in priprave konference.

9.1 Vzpostavitev delovnega odnosa
Da se načrtovanje začne, je treba vzpostaviti delovni odnos. Vzpostavljanje delovnega odnosa v
načrtovanju sestoji iz predstavitve načrtovalca in načrtovanja, podelitve mandata za načrtovanje in
sklenitve dogovora o načrtovanju. Stik lahko uporabnik vzpostavi z načrtovalcem neposredno in
samostojno. Lahko ga kdo z načrtovalcem poveže ali ga k njemu napoti. Lahko pa z uporabnikom stik
naveže načrtovalec. Bodisi kot koordinator dolgotrajne oskrbe, ki naveže stik z uporabnikom v
bolnišnici, bodisi med siceršnjimi uporabniki pozna nekoga in mu predlaga, naj se svojih stisk loti
načrtno. Uporabniki lahko navežejo stik z načrtovalci posredno, na primer, da jih napotijo razne
organizacije (npr. centri, zavodi, nevladne organizacije, psihiatrične bolnišnice).
Po vzpostavitvi stika načrtovalec seznani uporabnika, kakšen je namen njunih srečanj, kakšna je
njegova vloga v celotnem procesu in kakšna je vloga uporabnika. Pojasni mu formalnosti postopka in
očrta možne poteke dejanskih srečanj. Predstavi metodo osebnega načrtovanja in ga pri tem seznani
z njegovimi pravicami52. V nadaljevanju pove, kakšne so značilnosti metode, kako poteka proces
načrtovanja, kakšen je namen načrtovanja in kaj je produkt načrtovanja. Pri tem lahko omeni tudi, kaj
vse načrt vsebuje. Spregovori o tem, kaj je odgovornost načrtovalca in kaj odgovornost uporabnika.
Seznani ga s tem, kdo bo lahko imel vpogled v njegovo dokumentacijo in za kakšen namen. Po
predstavitvi vsebine dela se uporabnik lahko odloči za sodelovanje takoj ali pa si vzame čas za premislek
in svojo odločitev načrtovalcu sporoči pozneje.
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Škerjanc (2006) našteje sedem pravic, ki jih ima uporabnik pri načrtovanju: pravica do samoodločanja, do sodelovanja, do
izbire, do učenja na lastnih napakah, do tega, da si lahko premisli, do ohranitve nadzora in do sporazumevanja na uporabniku
prilagojen način.
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9.1.1

Podelitev mandata

Predlagamo, da je osnovni mandat načrtovalca dolgotrajne oskrbe, da človeku, ki potrebuje pomoč pri
samostojnem življenju v skupnosti, zagotavlja pomoč in podporo iz različnih formalnih in neformalnih
virov, da naredi osebni načrt (načrt dolgotrajne oskrbe) in koordinira njegovo izvajanje. Če sta vlogi
ločeni, je mandat načrtovalca, da z uporabnikom naredi načrt in je zagovornik uporabnika in njegovega
načrta, tako med potrjevanjem kot med izvajanjem načrta.
Ker je odločitev uporabnika o tem, ali bo ponujeno pomoč in podporo sprejel, povsem prostovoljna, je
ključen mandat, ki ga načrtovalcu podeli sam uporabnik. Javni mandat ali pooblastilo, ki ga načrtovalec
ima, je izključno ta, da svoje storitve uporabniku ponudi. Vse drugo je zgolj stvar prostovoljnega
dogovora med njim in uporabnikom, torej mandata, ki mu ga podeli uporabnik.

9.2 Raziskovanje življenjskega sveta
Krepitev moči je osnovna matrica in načelo individualnega načrtovanja, osnovna metoda oziroma
operacija pa je raziskovanje življenjskega sveta in omogočanje dostopa do sredstev. Skupaj z
uporabnikom moramo namreč raziskati njegov svet, ugotoviti, kako živi, njegove želje, potrebe in nuje,
hkrati pa tudi zaznati vire in sredstva, ki so mu na voljo, pa tudi tista, ki mu manjkajo. Pri tem uporabimo
štiri poglavitne tehnike: pogovor z uporabnikom (poteka kot nestandardizirani intervju), poizvedovanje
pri ljudeh, ki so del njegovega življenjskega sveta, tako obstoječega kot tudi tistega, ki na podlagi načrta
šele nastaja, opazovanje in eksperiment. Pri posameznem načrtu je lahko ena tehnika izhodiščna in
temeljna, jo pa vedno kombiniramo z drugimi.
9.2.1

Nestandardiziran intervju

Nestandardizirani intervju je najobičajnejša tehnika, ki jo uporabljamo pri načrtovanju. Intervju poteka
v obliki pogovora, ki ni strukturiran. To pomeni, da vprašanja niso vnaprej določena. Načrtovalec si
lahko izdela opomnik oziroma uporabi kakšnega iz literature, vendar ga mora imeti v glavi in ne na
papirju. Kot opomnik lahko uporabi magnete, indeks potreb ali kakšno drugo vodilo. Intervjuja
načrtovalec ne sme voditi po opomniku. Opomnik je le shema, ki nam omogoči, da česa ne pozabimo.
Intervju mora potekati kot pogovor, uporabnik določa ritem in tematiko. Načrtovalec pogovor le
usmerja. Opomnik nam pomaga preveriti, ali bi uporabnik o tisti temi rad še kaj povedal, npr.: »Povedal
si mi, da se pogosto videvaš z bratom, kaj pa z drugimi sorodniki?«
Pogovor dobi strukturo šele v zapisu, s tem postane pregleden in lažje obvladljiv, sicer pa poteka
povsem nestrukturirano. Pri tem lahko smiselno in situaciji ustrezno uporabimo vse spretnosti
pogovarjanja, tako strokovne kot vsakdanje. Tehnike intervjuja pri uporabnikih, ki se ne morejo
pogovarjati, prilagodimo njihovi sposobnosti za sporazumevanje. Pogovarjamo se namreč ne samo z
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besedami, temveč tudi z znamenji, različnimi zapisi, s pomočjo slik ipd. Pri nekaterih uporabnikih pa
tudi ti mediji ne pridejo v poštev. Pri njih je treba življenjski svet raziskati drugače.53
9.2.2

Pogovori z drugimi udeleženci situacije

Pri pogovoru z uporabnikom lahko sodelujejo tudi drugi udeleženci situacije. Najpogosteje so to svojci,
najbližji uporabniku (npr. starši, partner, prijatelji, skrbnik in drugi). Po potrebi ali na željo uporabnika
sodelujejo tudi delavci raznih organizacij, ki izvajajo storitve, potencialni izvajalci storitev, koordinator
oziroma organizator storitev in pomembni drugi. Udeleženci pripomorejo k zapisu dobrega načrta.
Pogovor dopolnjujejo predvsem v delu, v katerem gre za prepoznavanje potreb in zagotovitev storitev,
kadar uporabniki ne razumejo dobro, kaj se jim dogaja, ali ko včasih na določene potrebe pozabijo.
Lahko pa česa ne razumejo, ker na njihovo življenje v veliki meri vplivajo drugi ali pa ker vpliva drugih
ne morejo dobro razpoznati, na primer, ko živijo v zavodu ali pa ko jim starši organizirajo življenje. V
teh primerih lahko prav pogovor načrtovalca s tistimi, ki o življenju uporabnika odločajo, pomeni
premik v uporabnikovi moči, saj mu bo načrtovalec moral pojasniti, kar je izvedel od drugih. Najbolje
pa je, da uporabnik seveda v pogovoru sodeluje.
Načrtovalec in uporabnik lahko že med zapisovanjem načrta navežeta stike z nekaterimi izvajalci. Tako
dobita informacije, ki jih potrebujeta za lažje načrtovanje nalog, potrebnih za uresničevanje
posameznih ciljev. Lahko tudi navežeta stike s tistimi, za katere predvidevata, da bi bili pripravljeni
sodelovali pri izvajanju določenih storitev, jih o tem povprašata in jih potem v primeru pripravljenosti
na sodelovanje zapišeta v načrt kot izvajalce. Pridobitev informacij in zapis izvajalcev v načrt omogoča
lažje in hitrejše izvajanje načrta oziroma osebnega paketa.
Če je uporabniku odvzeta opravilna oziroma poslovna sposobnost, mora privoliti v načrtovanje tudi
skrbnik oziroma zakoniti zastopnik. Nima pa nobenega vpliva na proces načrtovanja. Seveda se, če
uporabnika dobro pozna in vsak dan sodeluje v njegovem življenju, v načrtovanje kot vsak drug človek
iz življenjskega sveta uporabnika vključi dejavneje. Če je skrbnik oziroma zakoniti zastopnik bolj
»papirnate sorte«, ima pravico do vpogleda v načrt. S podpisom načrta potrdi, da se z njim strinja.
Če se uporabnik ne more pogovarjati, je še toliko pomembneje, da pri načrtovanju sodelujejo drugi, ki
ga dobro poznajo. V tem primeru lahko načrtovalec zapiše načrt ob navzočnosti uporabnika s pomočjo
osebe, ki uporabnika zelo dobro pozna in ji ta najbolj zaupa. Pri tem se ne moremo zanesti le na besede
te osebe, načrt zapisati le na podlagi pripovedi drugega. Če se zanesemo samo na najbližje osebe, tudi
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Npr. pri ljudeh z demenco je pogovor z besedami težaven, ker imajo besede v njihovem izražanju drugačen pomen. Njihove
misli so pogosto nepovezane, besede nedokončane ali nerazumljive. To besedno sporazumevanje, kot ga razumemo mi,
degradira, našo vlogo postavlja pod vprašaj (Mali in drugi 2011). Ljudem z demenco več kot besede pomenijo občutki, ki jih
doživljajo v stiku z nami. Ustvariti je treba ozračje, v katerem se dobro počutita oba, človek z demenco in načrtovalec. Naloga
načrtovalca je med njima ustvarjati ozračje, klimo in prostor za izražanje občutkov. Lahko se pogovarjata, vsaka s svojimi
besedami, na svoj način, a sta kljub temu v stiku. Človek z demenco si verjetno ne bo zapomnil imena načrtovalke ali namena
njenega obiska, zapomnil pa si bo čustva, ki jih je doživljal ob vzpostavljanju stika z njo. Prijetna čustva bodo zagotovilo za
nadaljevanje dela s človekom z demenco. Vsak naslednji obisk bo pomenil odkrivanje novega, zlasti sposobnosti in zmožnosti
človeka z demenco. Nekateri ljudje z demenco nam sporočajo svoja čustva in misli tako, da pojejo, nekateri s pomočjo slik,
bodisi iz družinskega albuma bodisi z naključnimi slikami. Pogosto se ljudje z demenco pogovarjajo s človekom, ki ga vidijo v
ogledalu. Tudi to nam lahko pomaga pri spoznavanju uporabnika. Ne pozabimo tudi na dotike, a je pri njih treba biti previden,
saj si vsi ne želijo tesnih telesnih stikov. Lahko pa stisk roke ali objem zagotovi varnost, sprejetost in omogoči poti
medsebojnega razumevanja.
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če so z uporabnikom v dobrem stiku, lahko uporabnika vidijo kot manj zmožnega in sposobnega, zgolj
potrebnega pomoči. Njihove ugotovitve je treba preveriti, navadno z opazovanjem in poskusi,
največkrat pa s kombiniranjem obojega. Lahko se pri določenem cilju vključi zunanji izvajalec že med
načrtovanjem in dela mimo načrta in volje uporabnika. To se lahko zgodi predvsem v službah, v katere
je uporabnik že dlje časa vključen in v katerih ga obravnavajo bolj rutinsko, ne individualno.
Razlogi za uporabo tehnike pogovora z drugimi udeleženci situacije so torej:
- dopolnitev načrta;
- preverjanje izvedljivosti ciljev in sodelovanja pri izvajanju nalog;
- ko uporabnik ne more govoriti in se z njim ne moremo pogovarjati.
V prvih dveh primerih je tehnika predvsem dopolnilna, pri zadnjem pa je lahko tudi temeljni način
spoznavanja življenjskega svet uporabnika, a tudi tu jo moramo vedno kombinirati z drugima, da se ne
bi znašli v eni izmed pasti, ki jih pogovor z drugimi udeleženci prinaša. Lahko namreč začnemo
uresničevati cilje udeležencev namesto uporabnikovih, ker se ti ne skladajo vedno. Lahko tudi preveč
upoštevamo potrebe udeležencev in zanemarimo uporabnikove. Pogovori z drugimi lahko pripomorejo
k posrednemu, skoraj neopaznemu črnenju (stigmatiziranju) uporabnika, saj bomo pogosto slišali
zgodbe o tem, kako »ga je polomil«, kako je »bogi«, s tem pa skrbniki upravičujejo vlogo, ki so jo bili
prisiljeni prevzeti. Navsezadnje lahko pogovori z drugimi povzročijo zmanjševanje moči uporabnika, saj
v ospredje postavimo pomembne druge. Lahko pa, paradoksno povzročijo dodajanje nalog
pomembnim drugim, s tem pa jih še bolj obremenimo in še bolj vtirimo v življenje v naših novih
uporabnikov, čeprav bi morda bilo bolj smiselno, da bi se eni od drugih razbremenili, da bi se razširil
krog ljudi, ki se srečujejo in podpirajo uporabnika.
Z drugimi se pogovarjamo le vpričo uporabnika. V takem pogovoru, kjer sodelujejo za uporabnika
pomembni drugi, moramo zagotoviti, da uporabnik ohrani besedo in vpliv ves čas pogovora.
Udeleženci ne smejo prevzeti nadzora nad procesom načrtovanja. Načrtovalec zato že na začetku
pogovora pojasni uporabniku in udeležencem pravila igre, torej kaj in kako pomeni delati po metodi
individualnega načrtovanja, pojasni vloge udeležencev v pogovoru in poudari, da je uporabnik tisti, ki
odloča. Na koncu lahko z njimi sklene ustni dogovor, da prepustijo glavno besedo uporabnikom.
Pogosto udeleženci kljub temu zdrsnejo v svojo siceršnjo zaščitniško in pokroviteljsko vlogo in
spontano skušajo prevzeti nadzor nad pogovorom in, vede ali nevede, hote ali nehote, tako odvzamejo
uporabniku vpliv. V tem primeru mora načrtovalec pogovor prekiniti in dati besedo uporabniku – tako
mu skuša vrniti vpliv. Uporabnik ima zadnjo besedo, mora se strinjati s povedanim in odločati o tem,
kaj bomo zapisali v načrt.
Ob tem je jasno, da mora načrtovalec tudi z bližnjimi in drugimi udeleženci situacije navezati stike in
vzpostaviti delovni odnos. Na eni strani zato, da bodo tudi oni sodelovali pri izvajanju načrta in ker se
je z njimi treba dogovoriti o njihovi vlogi pri izvajanju, na drugi strani pa je načrt tudi marsikdaj odgovor
na njihove potrebe in so tako ali drugače zainteresirani za izvedbo načrta. Seveda pa stiki in odnosi z
drugimi ne smejo zmanjšati vpliva lastnika načrta, ampak morajo biti usmerjeni v njegovo krepitev. Ti
odnosi so pomožni delovni odnosi in so le dopolnilo osnovnemu odnosu z uporabnikom.
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9.2.3

Opazovanje

Pri zapisovanju načrta si lahko pomagamo z opazovanjem. Tako dobimo dodatne podatke o
življenjskem svetu uporabnika, ki jih ob načrtovanju z uporabnikom nismo vključili v načrt. Opazovanje
nam mogoča, da odkrijemo, prepoznamo in zaznamo dejavnike in dejstva, ki jih uporabnik ni omenil,
bi pa lahko pomembno pripomogli k dobremu zapisu načrta. Marsikaj lahko opazimo tudi takrat, ko
smo neposredno v stiku z uporabnikom, pa ne načrtujemo. Taka opažanja je za vključitev v načrt treba
preveriti v pogovoru z uporabnikom.
Neposredno se lahko o uporabnikovi stvarnosti poučimo le z opazovanjem, posredno pa s
spraševanjem drugih in s pomočjo dokumentov, drugega pisnega gradiva pa tudi drugih predmetov
materialne in duhovne kulture (npr. dokumentov, slik, predmetov, ki jih uporablja, in stvari, ki so mu
pomembne) s pomočjo glasbe, ki jo posluša in umetnosti, ki mu je v veselje.
Opazovanje nam omogoča, da se načrtovalec na svoje oči prepriča o dogajanju v življenjskem svetu
uporabnika. Omogoča tudi celovitost in realističnost spoznavanja, saj vidimo konkretna celotna
dogajanja, kot splet različnih dimenzij. Zavedamo se, da se to v resnici dogaja. Opazovanje pa je edina
metoda, ki jo lahko uporabimo v situacijah, v katerih spraševanje in pogovor ne prideta v poštev, to je
pri ljudeh, ki ne znajo, ne morejo ali nočejo odgovarjati na vprašanja in se pogovarjati, v katerih
odgovori niso smiselni, jasni in razumljivi54. Tehnika opazovanja je uporabna pri ljudeh, ki se težje
izražajo z besedami, čeprav tudi takrat ne gre opustiti prizadevanja, da bi našli primeren način
sporazumevanja. Tega moramo kombinirati z opazovanjem.
Opazovanje lahko uporabljamo pri načrtovanju kot osnovno ali dodatno tehniko. Kot osnovno tehniko
ga uporabimo v primeru, ko uporabnik ni zmožen ali sposoben govoriti. V tem primeru načrtovalec
opazuje uporabnika, kako živi, kaj dela, kaj mu je všeč, kaj mu ni, s kom se druži ipd. Pri opazovanju
lahko uporabimo magnete ali kategorije indeksa potreb kot opazovalno shemo, podobno kot jih
uporabimo kot opomnik pri pogovoru. Načrtovalec zapisuje dejstva, ki so pomembna za zapis načrta,
in zapiše načrt na podlagi tega, kar je opazil. Zapisovanje načrta z uporabo opazovanja kot osnovne
tehnike traja dalj časa in zahteva več neposrednega stika z uporabnikom. Zapisana dejstva načrtovalec
nato dopolni z informacijami, ki jih je od uporabnika dobil z nebesednim sporazumevanjem (npr.
opazovanjem, poskusi, nebesednimi odzivi na vsebino pogovora, odzivi na besedno sporazumevanje z
načrtovalcem, čustvenimi odzivi ob stiku z načrtovalcem), z zbiranjem raznih informacij iz življenjskega
okolja uporabnika, npr. z informacijami, ki jih podajo tisti, ki uporabnika dobro poznajo. Takšne
informacije je treba preveriti pri uporabniku z neposrednim opazovanjem uporabnika, saj drugi
vpleteni lahko vidijo in doživljajo stvari drugače kot uporabnik sam. Če uporabnik sliši in razume pomen
vprašanj, ne more pa govoriti, ga lahko načrtovalec sprašuje, uporabnik pa mu neverbalno pokaže in
po potrebi zapiše, ali se z odgovorom strinja ali ne. Možna je tudi uporaba znakovnega jezika, če se
uporabnik sporazumeva z njim. To sicer ni opazovanje, je pogovor, pri katerem pač uporabimo drug
medij.

54

Več o uporabi tehnike opazovanja pri ljudeh z demenco v Mali in drugi (2011).
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9.2.4

Eksperiment

Eksperimentalno metodo kombiniramo z metodo opazovanja. Lahko rečemo tudi eksperimentalno
opazovanje, saj gre za načrtno opazovanje pojavov, ki jih načrtovalec sam povzroča. Preučujemo
predvsem vzročno-posledične odnose med različnimi oblikami pomoči na eni strani in njihovimi učinki
in posledicami na drugi.
Eksperiment omogoča načrtovalcu namerno in načrtno preverjanje stvarnih dejstev. Če se uporabnik
sporazumeva na za nas manj razumljiv način, načrtovalec zapisuje načrt na podlagi eksperimentalnega
opazovanja. Primer: načrtovalec želi preveriti, kaj uporabnik rad je in kaj ne. To lahko preskusi tako, da
mu ponudi npr. jabolko, nato pa opazuje njegov odziv. Če bo uporabnik vrgel jabolko na tla, je moč
sklepati, da jabolk ne mara. Isti poskus je dobro preveriti v različnih časovnih presledkih, da se
prepričamo, ali ni na negativni odziv uporabnika vplivala kakšna druga okoliščina (npr. da je jabolko
vrgel na tla, ker ga ne more pojesti zaradi zobobola).

9.3 Zapisovanje načrta
Zapisovanje je pomembno za proces načrtovanja, saj kot predstavitev življenjskih okoliščin, stvarnosti
uporabnika predstavlja njegov svet tudi njemu samemu.
Pri zapisovanju načrta je treba paziti, da sledimo uporabnikovim besedam. Pomembno je poudariti, da
morajo biti iz vseh zapisov razvidni uporabnikov jezik, njegove besede, njegova volja, saj s tem dobi
vpliv na odločanje o svojem življenju. Načrta ne smemo zapisovati v uradniškem ali strokovnem jeziku,
ker bi bil uporabniku nerazumljiv.
Pogovore zapisuje načrtovalec. Lahko jih zapisuje sproti, tako da si med pogovorom na list papirja ali
na računalnik dela zapiske o tem, kaj se pogovarjata. Dobro je, da zapisovalec na glas ponavlja, kaj piše,
saj ga lahko uporabnik sproti popravlja in komentira nastajajoče besedilo. Tudi ko sproti zapisuje
pogovor, ga mora načrtovalec pozneje zapisati v urejeni obliki. To stori še pred naslednjim srečanjem
z uporabnikom, da lahko takrat preverita, ali se uporabnik z zapisanim strinja.55
Sprotno zapisovanje lahko moti tok pogovora. Takrat je bolje pogovor zapisati po spominu. V tem
primeru bomo sicer pogosto izgubili uporabnikove besede in stavke, včasih tudi pomene. Rezultat
takšnega zapisovanja je lahko suhoparna in pomanjkljiva zgodba s pomanjkljivimi cilji. Izgubimo
navadno tiste cilje, ki jih je uporabnik izrazil le posredno, neposredno pa ne. Tudi kadar ne zapisujemo
pogovora sproti v celoti, je koristno zapisovati ključne točke pogovora in tiste stavke ali besede, ki zelo
dobro povzamejo bistvo uporabnikove pripovedi.
Pogovor lahko snemamo z diktafonom, a se moramo o tem z uporabnikom predhodno dogovoriti.
Uporabnik mora biti nujno seznanjen s snemanjem pogovora. Brez privolitve uporabnika pogovora ne
smemo snemati. Tudi ko pogovor snemamo, je koristno zapisovati gesla in oporne točke, ne le zato,
ker včasih tehnika odpove, ampak nam to tudi pomaga pri prepisovanju, predvsem pa povzemanju
pogovora.

55

Uporabnikom, ki uporabljajo računalnik, lahko načrt že pred srečanjem pošljemo po elektronski pošti. Tako se uporabnik
lažje ali bolje pripravi na naslednje srečanje, lahko pa tudi sam popravi zapisano.
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9.4 Načrt in njegova struktura
Poanta zapisanega načrta je, da je to dokument, dokaz (to je izvirni pomen besede »dokument« v
latinščini). Dokaz in pričevanje o tem, kaj človek želi in kaj načrtuje, kako bi rad, da bi njegovo življenje
potekalo, in kaj bi rad, da bi se zgodilo. Pisana beseda omogoča večjo jasnost, manj je možnosti
nesporazuma, zagotavlja večjo stabilnost povedanega. Ustne pripovedi objektivizira. Pisno besedilo
lahko vidi vsak. Zato lahko rečemo, da je objektivno. Ker ga lahko bere vsak, ne upoštevamo samo
naslovnika, ampak tudi vse druge možne bralce.
Načrt je torej pisno objektivizirana volja posameznika, ki nam govori o tem, kako hoče, da poteka
njegovo življenje, in kakšno podporo (storitve in sredstva) pri tem potrebuje. Hkrati pa je tudi
elaboracija, razčlenitev tako življenjskih okoliščin kot pa tudi nalog, ki so potrebne, da načrt (njegove
cilje) uresničimo. Če so življenjske okoliščine, cilji in naloge zapisani, so tudi preglednejši, hkrati pa tako
zapisan načrt objektivizira naloge in njihove izvajalce, jih izrecno in določno zapiše.
Načrt ima praviloma dva dela. Pripovednega (narativnega) in izvedbenega (operativnega). Pripovedni
del nam pove zgodbo, v njem pripovedujemo o življenju uporabnika, o njegovih potrebah – nujah in
željah. Konec pripovedi je tak, da oblikujemo cilje, ki jih ima uporabnik.
Gre torej za zgodbo, ki govori o prihodnosti. Namen zgodbe je, da v nasprotju s klasičnimi pripovedmi
v leposlovju, pa tudi v vsakdanjem življenju, sporoči, kaj se bo zgodilo. Kaj se je že zgodilo in kaj se zdaj
dogaja, je le toliko pomembno, kolikor nam pomaga razumeti to, kar se šele bo zgodilo.
Struktura zgodbe ni struktura romana. Nima tragičnega junaka, zapleta, vrhunca in razpleta. Je bolj
podobna noveli, ki opisuje neko situacijo, neko dogajanje, na koncu pa nas preseneti obrat, ki ga nismo
pričakovali. Je novica (novella namreč v italijanščini pomeni novico), ki oznanja nekaj novega.
S pripovednim delom utemeljimo cilj in torej tudi paket storitev, ki jih bo uporabnik prejemal. Vloga in
naloga pripovednega dela je torej upravičiti dejanja, ki jih načrt predvideva. Zgodba mora vsebovati
vse, kar je relevantno, da razumemo, zakaj človek potrebuje načrt, in da vemo, kako se bo načrt izvajal.
Je izraz njegove volje in tudi njega samega. Druge podrobnosti so le okrasnega, estetskega pomena.
V pripovednem delu torej najprej predstavimo človeka kot osebo (oziroma se predstavi sam), ki ji je
načrt namenjen (lastnika načrta, uporabnika načrta). Človek je nosilec načrta, zato je pomembno, da
ga predstavimo. Predstavimo ga iz perspektive moči. Njegova moč je eden izmed temeljev izvedbe
načrta. Ob predstavitvi lahko na kratko predstavimo njegovo življenjsko zgodbo. Življenjepisni lok, ki
ga s tem dodamo pripovedi, nam lahko pojasni, od kod prihaja, kako se je znašel v situaciji, ki jo hoče
spremeniti.
Bistveni del pripovedi je opis (in analiza) njegove sedanje življenjske situacije. Ta del pripovedi opisuje
hkrati stiske, ki jih človek doživlja, in tudi njegove želje in rešitve, povezane s svojim življenjem. V tem
delu opišemo vire, ki so človeku na voljo, in tiste, ki jih še potrebuje. Pripovedni del sklenemo s cilji, ki
jih človek v svojem življenju postavi. Cilji so vezni člen med pripovedjo in izvedbenim načrtom. Z njimi
se sklene zgodba in začne načrtovanje nalog, dejavnosti in izvajalcev. So pa cilji tudi ost načrta. Z njimi
uporabnik izrazi svojo usmeritev, svoje želje in nuje. Je izrazni in hkrati operativni vrhunec načrta.
Primerno je, da cilje oblikujemo tudi kot pripoved. Tokrat kot pripoved o tem, kako bo izvedba načrta
potekala. S tem oblikujemo strategijo izvajanja načrta. Ta sklepna pripoved je uvod v tabelarični zapis
izvedbe.
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Izvedbeni del je na prvi pogled veliko bolj tehničen. Je pa del, na katerem načrt stoji (ali pade). Iz
izvedbenega dela mora biti povsem jasno, katere naloge in dejavnosti bomo po načrtu izvajali, kdo jih
bo izvajal, kakšna in kolikšna sredstva so za izvedbo načrta potrebna, kje jih bomo dobili. Izvedbeni
načrt mora tudi predvidevati časovno dinamiko izvajanja načrta.

Slika 15: Struktura načrta

Predstavitev
• portret in zgodba

Analiza situacije

• magneti, indeks, situacije

Cilji
• strategija

Izvedbeni načrt
- naloge, dejavnosti, izvajalci, sredstva
(cena), viri (plačnik), roki (začetek, konec)

9.5 Cilji
Najnujnejša sestavina načrta so cilji. Brez njih ni mogoče načrtovati, saj ne vemo, kaj načrtovati. So
glavno vodilo načrtovalca in pa osrednja točka, ki povezuje preteklost s prihodnostjo. Našemu početju
dajo namen in smoter, so osebna teleološka osnova delovanja – in torej tudi načrtovanja. So tudi merilo
uspeha, z njimi bomo lahko merili, koliko smo načrt uresničili. Hkrati pa so tudi naše početje osmislijo.
Kaj je pomembno, kako hočem živeti, ali hočem biti sam ali z drugimi, kje hočem živeti, je odvisno od
mene samega in mojih ciljev. Socialna politika sicer določi objektivne norme kakovosti življenja (kaj je
prag revščine, koliko kvadratnih metrov potrebuje družina ali posameznik, statistične košarice ipd.), na
ravni posameznika pa so taka merila lahko le informativna. Kakovost življenja določajo njegovi cilji.
Čeprav imamo v zdravstvu na videz objektivna merila zdravja, pa objektivna merila kakovosti življenja,
kot jih na kolektivni ravni ugotavlja socialna politika, na ravni posameznika niso možna. Kakovost
življenja določajo cilji, ki si jih zastavljamo v življenju.
Cilji v načrtu so torej dejanski življenjski cilji in izhajajo iz življenja, kot ga nekdo živi. Osebni cilji izhajajo
iz življenjskega sveta, zato jih upravičimo prav z razmerami v njem. Klasična logika upravičenosti
socialnega varstva sicer zahteva (v zameno za pomoč) prikaz določenega primanjkljaja, ki odstopa od
povprečja – bodisi človekovega osebnega primanjkljaja bodisi pomanjkljivega materialnega stanja ali
pomanjkljive pomoči in podpore, ki je ne more dobiti od mreže sorodnikov in prijateljev. S to logiko, ki
vztrajno deluje v ozadju dolgotrajne oskrbe, pri osebnem načrtovanju ne moremo soglašati. Je v
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nasprotju ne le z vsemi predpostavkami te metode, temveč tudi z osnovnim imperativom svobodnega
življenja. Ne moremo privoliti v to, da cilji izhajajo zgolj iz človeške stiske, izhajajo naj tudi iz volje in
veselja do življenja. Cilji ne morejo biti zgolj instrument za doseganje statističnega povprečja in
normalnosti.
Prav cilji osmislijo življenje, ne pa nasprotno. Brez življenja in sveta, v katerem živimo, cilji ostanejo
osamljeni in abstraktni, manj razumljivi in tudi manj uresničljivi. Če jih namreč ne umestimo v
življenjsko situacijo, izgubijo smisel, ne vemo, čemu koristijo niti od kod izhajajo. Še zlasti pa izgubimo
pregled nad konkretnimi načini, kako jih uresničiti. Zato je eden od osnovnih procesov načrtovanja
spoznavanje življenjskega sveta osebe, ki ji je načrt namenjen.
9.5.1

Oblikovanje strategije

Ko izluščimo cilje, jih navadno oblikujemo kot seznam, jih naštejemo. Vendar to ni dovolj. Naslednji
korak je, da iz seznama naredimo besedilo in tako izrazimo, kako se posamezni cilji sestavljajo v taktike
in strategijo celotnega načrta. Pri izražanju ciljev je torej potrebna sintaktična natančnost, natančnost
skladnje med stavčnimi členi, predvsem moramo vedeti, kdo kaj počne in kaj je predmet tega početja.
Sprehodi so lahko cilj sam zase, lahko pa človek pri tem potrebuje spodbudo, spremstvo.
9.5.2

Vrste ciljev

Cilji so lahko kratkoročni, dolgoročni ali ponavljajoči se. Kratkoročni cilji so tisti, za katere potrebujemo
krajši čas, da jih uresničimo. Navadno so to cilji, ki zahtevajo le enkratne naloge, časovno omejeno
dejavnost, potem pa ne več, saj smo cilj s tem dosegli. Primer: kupiti mobilni telefon. Dolgoročni cilji
trajajo daljše obdobje. Primer: najti zaposlitev na podlagi delovnega razmerja, uporabnik pa ima hkrati
status invalidne osebe in dobiva nadomestilo za invalidnost. To pomeni, da je treba najprej dobiti
potrebne informacije o postopku, sprožiti postopek na sodišču za pridobitev delovnega dovoljenja,
ugotoviti delovno zmožnost, prijaviti se na zavodu za zaposlovanje, iskati primerno zaposlitev, pisati
prošnje itn. Tudi dolgoročne cilje zapišemo, kljub temu da jih v izvedbenem delu operacionaliziramo
po posameznih korakih. Zapišemo tudi, da bomo cilj izvajali po posameznih korakih. Ponavljajoči se cilji
so storitve, ki jih potrebuje uporabnik nedoločen čas, torej izvajanje ni časovno omejeno, se pa
ponavljajo. Primer: obiskovati psihiatra enkrat na mesec ali plavati vsak teden. Taki cilji so lahko
podobno kot večina kratkoročnih razmeroma preprosti, od slednjih se razlikujejo predvsem po tem, da
se ponavljajo.
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9.5.3

Zapisovanje ciljev

Cilji morajo torej temeljiti na pripovednem delu. V analizi situacije jih moramo zapisati kot potrebe ali
želje in nuje. Zato, ko zapisujemo cilje, najprej preverimo, ali ni uporabnik poleg ciljev, ki jih je
eksplicitno naštel, nakazal še kakšno področje, na katerem je zaslediti željo, potrebo ali kak drug
dinamični element pripovedi.
Pri zapisovanju ciljev je eden izmed problemov, da so cilji zapisani v zelo zgoščeni obliki. Tako tvegamo,
da bodo cilji preveč abstraktni, npr.: potrebujem pomoč56 zase. Povedati moramo, kakšno pomoč
uporabnik potrebuje. Pri tem se moramo izogibati temu, da pomoč ali kakšno drugo dejavnost
poimenujemo s standardnim nazivom storitve ali programa57, razen če tega uporabnik ni eksplicitno
poudaril.
Ker se abstrakcijam v zgoščenem poimenovanju ciljev ne moremo izogniti, je treba konkretizirati cilje
v spremnem besedilu. Res je pri sestavljanju načrta skorajda najpomembneje izluščiti cilje in jih našteti,
a je treba cilju dodati tudi spremno besedilo.
Vprašanje je, koliko ciljev zapisati. Najočitnejši odgovor je – toliko, kolikor si jih uporabnik zastavi. Pri
tem pa je treba opozoriti, da večje število ciljev lahko da vtis, da gre za bogat in dobro domišljen načrt
(to tudi navadno ustreza resnici), a problem se pojavi, ker z velikim številom ciljev struktura
izvedbenega načrta postane manj pregledna in preveč zapletena. Morda je smiselno ob velikem številu
ciljev nekatere združiti.
Pri zapisovanju ciljev je treba biti pozoren in skrben, da so cilji napisani pregledno, morda je bolje, da
jih je manj, pa da so bolj razčlenjeni.58 Hkrati pa ni primerno, da so cilji preveč abstraktni (npr. urediti
socialno mrežo), še zlasti tam, kjer je njihova posamičnost, posebnost pomembna (npr. obnoviti stike
z mamo).
V načrt napišemo končni izdelek, končno redakcijo ciljev. Tudi če smo izvedli brainstorming in našteli
veliko ciljev, jih je treba urediti, napisati pa le urejeno različico (v nekem načrtu smo imeli priložnost
spremljati celoten proces oblikovanja ciljev – to je lahko sicer poučno za nekoga, ki se uči delati načrt,
je pa bilo zelo nepregledno; kar je za načrtovalca nujna naloga, je za bralca načrta nepotreben balast).

56 Poleg tega je pomoč instrumentalna in ne cilj sam po sebi. Namesto »potrebujem pomoč v gospodinjstvu«, kot cilj zapišemo

»rad bi imel čisto in urejeno stanovanje«, da pa potrebuje pomoč, da ta cilj doseže, pa pojasnimo v besedilu, ki opiše in bolj
podrobno določi uresničevanje cilja.
57

V primeru, ko osebni paket financirajo, bomo navedli standardna imena storitev v nadaljnjih korakih operacionalizacije.

58

Če imamo manj ciljev, moramo v eno tabelo napisati vse naloge, ki so potrebne za uresničitev cilja, tabele lahko postanejo
prevelike in nepregledne. V takem primeru je morda bolje imeti več ciljev ali pa en cilj razčleniti na več podciljev (korakov).
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9.6 Izvedbeni del
Cilji predstavljajo prehod med pripovednim in izvedbenim delom. V načrtih, v katerih so cilji jasni, je
jasen in razumljiv tudi izvedbeni del. Pojasnitev in kompozicija ciljev je nekakšen strateški uvod v
izvedbeni del. V njem z besedami opišemo celotno strategijo izvajanja načrta, potem pa jo podrobno
razdelamo v tabelah posameznih ciljev. Pokažemo, kako bo videti izvajanje načrta. Povzamemo cilje in
kako si sledijo, povemo, kateri so bolj in kateri manj pomembni. V tem uvodnem oziroma prehodnem
odstavku opišemo splošno logiko izvajanja načrta – kdo bo sodeloval, kakšna sredstva so potrebna in
kje so njihovi viri. Sem morda sodijo tudi podatki o sklenjenih dogovorih ipd. Hkrati pa je treba, če se
le da iz skladnje (sintakse) ciljev, torej kako so skupaj zloženi, kako skupaj delujejo, izluščiti splošno
strategijo in namen (teleologijo) načrta.
Glavni del izvedbenega dela sestavljajo tabele. Za vsak cilj naredimo posebno tabelo. Nad tabelo na
kratko pojasnimo cilj in naloge, ki so potrebne za uresničitev cilja. Prav tako pojasnimo potek izvajanje
nalog – kako bodo sledile druga drugi, katere se bodo izvajale sočasno in kako se morebiti navezujejo
na druge cilje in naloge. Tu lahko napišemo tudi, kakšne izvajalce uporabnik želi (npr.: hočem
gospodinjo, ki bo mojih let ali malo mlajša) ali kako naj izvajalci opravijo svoje naloge (npr.: ko pridejo
izvajalci k meni, naj me spodbudijo, da gremo na sprehod, tudi če sama tega ne bom hotela).
Da uresničimo določen cilj, je navadno treba izvesti več nalog. Izvajanje cilja ima zato svojo strukturo
in dinamiko. Vedeti moramo, katere naloge moramo izvesti, predstavljati pa si moramo tudi, vsaj
približno, v kakšnem zaporedju jih bomo izvajali. Strukturo ponazorimo s tabelo, dinamiko, sosledje
nalog pa na kratko določimo v besedilu nad tabelo, v tabeli pa le razčlenimo naloge.59
Nujni sestavni deli izvedbenega načrta (operacionalizacije) so, da določimo nalogo, na kratko
označimo, kakšne dejavnosti ali sredstva predvidevamo, da bomo za izpolnitev naloge izvedli oziroma
potrebovali, da določimo izvajalce, ocenimo vrednost storitev ali sredstev, ki so potrebna za izvajanje
naloge, vire sredstev, če niso vnaprej znani oz. če osebni paket ni neposredno financiran. Če je eden
od namenov načrta prav načrtovanje stroškov paketa, moramo stroške še podrobneje razčleniti. V
vsakem primeru pa je treba določiti roke za začetek in konec izvajanja naloge.
Iz teh elementov sestavimo tabelo. Sestavimo jo tako, da za vsak element naloge ustvarimo stolpec. Iz
pregleda vrstic lahko razberemo, kako bomo neko nalogo izvajali, iz pregleda posameznega stolpca pa
lahko vidimo, kaj vse za uresničitev cilja potrebujemo. Navajamo, kaj je treba vpisati v posamezen
stolpec.
Naloga – v tej rubriki karseda preprosto in na nezapleten način poimenujemo nalogo, ki je
potrebna za uresničitev cilja. Navadno jo označimo z glagolnikom ali nedoločnikom (iskanje ali
iskati stanovanje prek oglasa).

59

Pred leti smo uporabljali tabelo, ki je skušala ponazoriti tako strukturo kot dinamiko (Škerjanc 2006). Ena izmed rubrik
tabele je bila »korak«. Videli smo, da je, če hočemo biti natančni in dobro določiti, katere naloge izvajanje cilja predvideva,
torej njegovo strukturo, dimenzija dinamike izvajanja odveč in moteča, saj nekatere naloge izvajamo sočasno, nekatere naloge
so tako rekoč stalne, druge pa se pojavljajo občasno. Zato je nujno v tabeli le razčleniti in našteti naloge, korake (oziroma
sosledje izvajanja nalog) pa pojasniti v besedilu nad tabelo, deloma pa je dinamika izvajanja v tabeli razvidna tudi iz rokov, ki
si jih zastavimo za začetek in dokončanje nalog. V tabeli seveda lahko naloge razvrstimo v približnem sosledju, kot se bodo
izvajale.
Omenjen zgled tabele ima tudi druge pomanjkljivosti, npr. pri poimenovanju kategorij. Pogosto ni bilo jasno, kakšni so bili
stroški, pa tudi to ne, kako se naloge časovno izvajajo. Zato tako strukturirane tabele ni smiselno uporabiti.
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Opis dejavnosti/storitve ali sredstva – Pojasnimo, kako bomo to počeli (npr. objava oglasa,
branje oglasov v Salomonu). Če gre za standardne storitve, ki že obstajajo, poimenujemo
storitev z obče prepoznavnim imenom (npr. pomoč pri selitvi, družabništvo, svetovanje). Če pa
je naloga povezana z nabavo ali uporabo določenih sredstev (npr. nakup časopisa, uporaba
računalnika), v to rubriko zapišemo ta sredstva in jih, če je treba, na kratko opišemo.
Izvajalec – Zapišemo, kdo bo izvedel nalogo oziroma dejavnost. Če jo bo uporabnik sam, je
smiselno napisati, ali potrebuje podporo (npr. opominjanje, naj prebere oglase, ali sogovornika
za pogovor o oglasih). Navadno je smiselno v tabelo napisati ime osebe, njen profil (poklic,
delovno mesto, sorodstvo ipd.) pa raje, da tabela ne preveč polna nepregledna, zapišemo v
besedilu, ki nad tabelo pojasnjuje dinamiko izvajanja nalog.
Potrebna sredstva – V načrtih, ki niso neposredno financirani, ne zapišemo cene storitve ali
sredstev, temveč napišemo »potrebna sredstva« ali storitve (npr. oglasnik in cena ali pa da ga
bo pogledal v čitalnici). Pri tem gre seveda za sredstva, navadno finančna ali pa v naravi (npr.
dostopne storitve, ki jih ni treba plačati). Pozorni moramo biti tudi na to, da ta sredstva, ki so
potrebna za izvajanje naloge, ne zamenjamo s sredstvi, ki smo jih navedli v drugem stolpcu.
Tisto so sredstva, ki so namenjena uresničevanju cilja. Če je npr. cilj »biti mobilen«, je sredstvo,
ki ga potrebujemo, avto ali pa vsaj kolo. To bomo vpisali v drugi stolpec. V tole rubriko bomo
pa vpisali bodisi denar, ki ga potrebujemo za nakup ali izposojo kolesa, bodisi, da si ga bomo
izposodili zastonj. Od kod bomo dobili denar ali kdo ga bo posodil, bomo predvideli v
naslednjem stolpcu.
Vir – Stolpec nam, če nimamo zagotovljenih sredstev, pojasni, od kod bomo potrebna sredstva
zagotovili. Če se zanimamo za najem stanovanja, moramo kupiti oglasnik, zato smo predvideli
lastna sredstva, ali pa bomo oglasnik brali v čitalnici. Če je cilj biti mobilen, bomo tu predvideli
vir denarja za nakup kolesa, denimo izredno socialno pomoč (ceno kolesa smo predvideli v
prejšnjem stolpcu), ali pa bomo navedli, kdo bo kolo posodil. Če bomo, na primer, iskali
sponzorja, pa bomo tu navedli, da ga bomo iskali, denimo s pomočjo socialne delavke. Iskanje
sponzorja pa je spet nova naloga za doseganje cilja mobilnosti. Pri tej nalogi so sredstva, ki jih
potrebujemo, med drugim tudi delo socialne delavke, vir pa je npr. njeno delo v programu
informativnih pisarn, tam je za svoje delo plačana.
Začetek – V ta stolpec vpišemo predvideni začetek izvajanja naloge. Naloga se lahko začne
izvajati takoj, torej že v času načrtovanja, ali pa določimo datum, ki izhaja iz logike dinamike
izvajanja samega cilja ali pa celotnega načrta. Ne vpisujemo približnih časovnih oznak, kot so
»kmalu«, »čez dva meseca«, »v bližnji prihodnosti«. Tudi če ne vemo natančno, kdaj se bo
naloga začela izvajati, je bolje, da ocenimo približen datum in ga vpišemo. S tako »približno
natančnostjo« bomo dosegli, da se roku ne bomo izognili. Ko bo prišel, bomo začeli ali pa bomo
začetek preložili, a bomo ob tem morali razmisliti, zakaj se je to zgodilo. To bomo morali
pojasniti sebi, lastniku načrta in pa drugim vpletenim – npr. timu, ki je načrt sprejel in potrdil.
Konec – Tukaj, podobno kot za »začetek«, vpišemo predvideni rok, do katerega naj bi se naloga
končala. Tudi tukaj vpišemo oceno datuma, do katerega naj bi bile dejavnosti končane. Približni
datumi nam pomagajo usklajevati dinamiko izvajanja načrta – ker vemo, kdaj naj bi se kaj
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končalo, lahko načrtujemo, kdaj se bo kaj začelo – lažje bomo načrtovali proračun za izvajanje
paketa storitev.
Primer:
Cilj: Imela bi družabnika
Naloga

Opis storitve/
Sredstva

Izvajalec

poiskati
družabnico
obisk
družabnika
in sprehodi
po okolici

Koordiniranje

Mojca Škof,
koordinatorka
Maja Novak

Druženje

E/M

Kol.

Enota

Tarifa
(v €)

E

6

ura

12,00

Cena
mes.
(v €)
5,00

M

8

ura

5,00

40,00

Začetek

1. 1.
2010
1. 1.
2010

Konec

31. 1.
2010
31. 12.
2010

Opis storitve/Sredstva – Je naslov stolpca, s katerim smo nadomestili stolpec »dejavnosti«. Po vsebini
sta si sicer podobna, po obsegu opisa pa se razlikujeta. Tu najprej zapišemo zgolj poimenovanje
storitve, ki jo za izvedbo naloge, potrebujemo. Lahko tudi na kratko pojasnimo dejavnost, a to ni v
ospredju. Razliko narekuje dejstvo, da naročamo storitve in potreba, da na koncu lahko seštejemo
število ur in cene podobnih storitev.
Izvajalci – Ko delamo izvedbene tabele za plačljive pakete, je treba biti še bolj pozoren prav na to, kdo
bo podprl uporabnika ali mu pomagal. Njihove storitve je treba namreč zagotoviti, ovrednotiti in
plačati. Zato je nujno, da jih v tabeli naštejemo. Ni pa tako nujno našteti povsod uporabnika, še posebej
če je povsod udeležen v izvajanju nalog.60
E/M – Tako smo označili stolpec, ki nam pove, ali se storitve ponavljajo vsak mesec (v tem primeru
zapišemo M) ali pa so enkratne storitve oziroma gre za enkraten nakup določenih materialnih sredstev
(takrat zapišemo E). Če gre za enkraten znesek, ga bomo morali deliti s številom mesecev, kolikor jih
bo v obdobju, za katero hočemo izračunati ceno, saj so izplačila navadno mesečna. V primeru, ki ga
navajamo, je »poiskati družabnico« enkratna naloga storitve koordiniranja, druženje pa je stalna
naloga načrta in jo bomo obračunavali mesečno (M).
Količina – V ta stolpec (kol.) zapišemo količino storitev oziroma sredstev, ki jo potrebujemo, da
izvedemo nalogo. Število je seveda ocena, predvidevanje, ki je pri začetnem načrtu morda bolj
vprašljivo, z izkušnjami pa ocene postajajo čedalje bolj realne.
Enota – V ta stolpec zapišemo enote, ki jih uporabimo za obračunavanje. Storitve navadno
obračunavamo v urah, včasih pa tudi drugače. Pleskanje, na primer, obračunamo lahko tudi po

60

To pa je skorajda pravilo. V primeru plačljivih paketov, je torej smiselno uvodoma zapisati, da bo uporabnik sodeloval pri
izvedbi vseh nalog. Potem pa ne napišemo njegovega imena prav v vseh okencih načrta. Če pa pri maloštevilnih nalogah ne
bo sodeloval, pa zraven navedemo izjeme. Pisati uporabnika kot izvajalca ima več smisla, ko je eden izmed glavnih namenov
prav aktivacija posameznika ali ko bi utegnil kdo pomisliti, da uporabnik ne bo sodeloval pri izvajanju naloge (npr. na nekem
ad hoc timu). V primeru, ko praviloma ne pišemo imena uporabnika pri izvajanju določene naloge, pa pri nalogah, ki jih bo
izvedel uporabnik brez podpore ali pomoči drugih, napišemo v to rubriko »sam«.
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kvadratnem metru (m2), obiskovanje tečajev plačamo po tarifi celotnega tečaja, bivanje na taboru kot
tabornino za ves tabor. Sredstva, še zlasti materialna, pogosto obračunavamo v kosu. Če smo predvideli
nakup vzmetnice, bomo v to rubriko napisali »kos«. Če pa smo, denimo, predvideli prevoz z vlakom,
da bi obiskali mamo, ki živi v drugem kraju, bomo v to rubriko napisali »vozovnica«.
Tarifa – V ta stolpec zapišemo ceno, ki velja za eno enoto storitve ali sredstva. Za storitve, ki jih
obračunavamo v urah, bomo zapisali urno postavko storitve, za druge pa ceno drugih enot, npr. ceno
za kvadratni meter pleskanja, ceno tečaja, znesek tabornine. Tarifo seveda izrazimo v evrih.
Cena na mesec – V to rubriko (v tabeli smo jo okrajšali »cena mes.«) vpišemo znesek denarja, ki smo
ga izračunali na podlagi prejšnjih postavk. Mesečno ceno za zneske, ki se pojavijo enkratno (E), dobimo
tako, da pomnožimo tarifo, ki velja za to enoto, s količino enot; nato pa zmnožek delimo s številom
mesecev v obdobju, za katero delamo predračun oziroma načrt. Če ga delamo, denimo, za vse leto,
potem bomo znesek delili z dvanajstimi meseci. V našem primeru smo predvideli, da bo koordinatorka
potrebovala šest ur, da bo našla družabnico. Njena postavka je 12 € na uro. Cena te njene storitve bo
torej 72 €. Ta znesek porazdelimo na dvanajst mesecev, ne glede na to, da predvidevamo, da bo
storitev izvajala le v začetnem mesecu načrta. Tako porazdeljena mesečna cena znaša 6 €. Pri nalogi
obiskovanja in sprehodov oziroma storitve družabništva pa smo predvideli, da bo to trajna naloga za
to obdobje in da jo bosta izvajali 8 ur vsak mesec. Urna postavka oziroma tarifa je 5 €, se pravi 40 € na
mesec. Seveda te vsote ni treba deliti s številom mesecev. Pozorni pa moramo biti na naloge, ki so
trajne, a se začnejo z zamikom. Družabništvo se lahko začne dva meseca po začetku izvajanja načrta. V
tem primeru bomo najprej pomnožili s številom mesecev, ko se bo ta storitev izvajala, potem pa delimo
s številom mesecev v celotnem obdobju. Če nas družabništvo stane 40 € na mesec, nas izvajanje te
naloge stane za deset mesecev 400 €, torej povprečno 33,33 € na mesec.
Taka tabela je pripravljena za seštevanje različnih nalog po urah in zneskih, ki jih potrebujemo.
Ko cilje operacionaliziramo, je treba stroške in storitve povzeti v rekapitulaciji oziroma zbirniku. Primer
zbirnika:
Cena na
mesec
ŽIVLJENJSKI STROŠKI
Stanovanje – najemnina
Stanovanje – vzdrževanje in položnice
Komunikacije (telefon +internet)
Hrana in brezalkoholne pijače
Obleka in obutev
Toaletne potrebščine
Priboljški
Transport
Različne druge dobrine in storitve
Dodatno zdravstveno zavarovanje
Skupaj življenjski stroški

200,00
50,00
10,00
150,00
5,00
5,00
40,00
20,00
5,00
24,00
509,00

Ure na mesec

-
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STORITVE IN SREDSTVA
Koordinacija
Druženje
Spremstvo
Krizni tim
Skupaj storitve
Skupaj cena OPS

106,39
125,97
14,47
148,21
395,04
904,04

17,82
33,67
11,67
63,00
126,16

V zbirniku navadno najprej zapišemo življenjske stroške. Če življenjski stroški niso del paketa, tega ni
treba narediti. V takem primeru naredimo rekapitulacijo zgolj za storitve in sredstva. Za življenjskimi
stroški povzamemo vse storitve in sredstva, ki so potrebni za izvajanje načrta. Seštejemo ure in stroške,
ki jih bo uporabnik imel z izvajanjem paketa. Na koncu izračunamo celoten znesek osebnega paketa in
skupno število ur.

9.7 Uporabniška perspektiva v dolgotrajni oskrbi
Osnovni namen in merilo načrtovanja je krepitev uporabnikove moči. Pokazatelj uspešnosti
načrtovanja, pa tudi samega življenja uporabnika je, koliko se je njegova moč okrepila. Ko upoštevamo
moč uporabnika, mu s tem priznamo, da ima pravico zmotiti se, torej razpolagati s svojim življenjem.
Načrtovalcu pa dosledna krepitev moči in priznavanje pravice do napak nalagata dve temeljni nalogi:
vedno mora biti pozoren, da uporabnik ne izgubi vpliva v procesu načrtovanja in potem pri izvajanju
načrta, hkrati pa mora upoštevati, da načrt izhaja iz konkretnega in kompleksnega življenja, da se
spreminja, da temelji na nizu poskusov in napak, življenjskih obratov itn.
9.7.1

Vpliv uporabnika

Osnovna skrb načrtovalca je na vseh točkah načrtovanja zagotoviti vpliv uporabnika. Uporabnik ima
popoln vpliv na vse vidike načrtovanja in izvajanja ter nadzor nad njimi, in to od začetka načrtovanja
do potrditve načrta, pri izvajanju pa mora imeti možnost vplivanja na vse vidike načrtovanja in izvajanja
načrta.
Imeti mora nadzor nad tem, kaj se dogaja. Če je le možno, mora biti uporabnik povsod zraven, vedno
navzoč. Če to ni možno (ali taktično ni ustrezno), se mora načrtovalec o vseh svojih dejanjih posvetovati
z uporabnikom, mu poročati in določiti smernice za delovanje. Načrtovalec se lahko z uporabnikom
dogovori, da sam opravi nekatere naloge, ko ocenita, da bo uporabnikova navzočnost slabo vplivala na
potek dogodkov (npr. da se bo uporabnik še bolj sprl z nekom, če bo navzoč).
Uporabnik mora imeti moč odločanja v vseh vidikih načrtovanja. Odloča tako o poteku načrtovanja kot
o vsebini načrta. Iz načrtov v projektu je bilo pogosto razvidno, da je bila moč uporabnikov prezrta, saj
so v zapisih številne kratice z nejasnim pomenom, na primer: DA (lahko sklepamo iz konteksta načrta,
da gre za dnevne aktivnosti), DT in FT (na podoben način lahko sklepamo, da gre za delovno terapijo in
fizioterapijo), pomen nekaterih kratic pa tudi nam ostaja nerazumljiv (npr. SO, TDO, PDO, IV ipd.).

124

Odloča o tem, kako in kje bo načrtovanje potekalo, kakšen bo način, ki mu ustreza, s kom se bo in s
kom se načrtovalec ne bo pogovarjal, kaj bo in kaj ne bo zapisano v načrtu, kako bo načrt napisan.
Seveda odloča o tem, kakšne cilje si bo postavil, ampak tudi o tem, kako jih bo dosegel. (Flaker in drugi
2011, 118–119.)
Zato mora biti vključen v celoten potek načrtovanja in v njem sodelovati. Ima pravico biti povsod
zraven, lahko pa se tudi odloči, da se kakšnega dogodka ne udeleži.
Mora imeti nadzor nad tem, kakšne informacije o njem načrtovalec posreduje drugim. O tem se
dogovorita z načrtovalcem, hkrati pa mora načrtovalec vedno znova preverjati, ali je prav, da je nekaj
o uporabniku sporočil, in o tem poročati uporabniku. Prav tako mora imeti dovoljenje, da načrt pokaže
drugim. Čeprav ima načrt delno naravo javnega dokumenta in so v načrtovanje in še zlasti v izvajanje
vključeni drugi, mora načrtovanje temeljiti na zaupnosti oziroma na poklicni molčečnosti načrtovalca.
9.7.2

Pasti

V mnogih institucijah »strokovnjaki« za uporabnike izdelujejo načrte brez njihove navzočnosti. V tako
izdelanih načrtih sami ocenijo njihove sposobnosti in predvidijo cilje, ki bi bili koristni zanje. Tako
uporabniku odvzamejo vpliv na njegovo življenje, saj uporabnik nima možnosti izraziti svojih želja in
potreb. Rezultat takega načrtovanja je ne le, da smo uporabnika »povozili«, ampak je načrt slabo
zapisan in praviloma neuporaben.
Včasih pa uporabnik izgubi vpliv tudi, ko pri načrtovanju sodeluje. Načrtovalci lahko uporabnika
blokiramo pri postavljanju ciljev, ki se nam zdijo nerealni oz. neuresničljivi. O realnosti ciljev ne smemo
dvomiti in jih presojati. S takšnim ravnanjem onemogočamo eno od bistvenih značilnosti načrtovanja
– da sanjamo skupaj z uporabnikom (natančneje, da si uporabnik dovoli sanje in da ga pri tem
spodbujamo). Tudi če se cilji, ki si jih uporabnik zastavi, načrtovalcu zdijo nerealni, se lahko pokaže, da
so v resnici uresničljivi, ko načrt začnemo izvajati. Če pa cilji res niso realni, pa bo uporabnik spoznal
(uvidel), in načrtovalec skupaj z njim, da takšnega cilja ni mogoče uresničiti. Da cilji niso realni, bo torej
pokazalo uresničevanje načrtov – ne glede na to, ali je načrtovalec »realnost« prav ocenil. Realnost ali
nerealnost ciljev se pokaže prav med uresničevanjem. Cilj torej kljub temu zapišemo in ga poskušamo
uresničevati po posameznih korakih.
Včasih načrtovalec skuša postaviti cilje, ki se njemu zdijo primerni in potrebni, uporabnik pa jih v resnici
noče imeti ali jih celo ne potrebuje. V tem primeru gre za načrtovalčevo vsiljevanje ciljev ali napačno
presojo potreb. Vsiljevanje ciljev je past, v katero se strokovnjaki ujamejo, kadar dajejo prednost svoji
moči, znanju, védenju ali zaidejo v sindrom pomaganja. V zapisih načrtov v projektu smo v povzetku
ugotovite NBA-SLO lestvice zasledili izjavo načrtovalca: »Cilji so usklajeni z željami uporabnice.«
Podrobnejši pregled načrta pa je pokazal, da niti v življenjski zgodbi, niti v povzetku NBA-SLO lestvice
želje uporabnice niso zapisane. Rešitev iz tovrstne zagate je v tem, da stremimo k povezovanju
življenjske zgodbe s cilji.
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Nevarnost pri načrtovalcih dolgotrajne oskrbe obstaja tudi zato, ker mandat za njihovo delovanje
določa zakon o dolgotrajni oskrbi. V želji po učinkoviti pomoči uporabniku sami postavijo cilje, ki niso
del uporabnikovega življenjskega sveta, temveč so del strokovnjakovega delovanja in vodijo v
poveličevanje strokovnosti. V načrtih projekta smo zasledili cilje, ki se nanašajo na naslednja opravila:
menjavo plenic, spremenjen položaj v postelji, obisk patronažne sestre. Gre za tipične cilje, ki jih je
postavil načrtovalec, strokovnjak. Če cilje postavi strokovnjak, je posledica tega neučinkovita pomoč,
pogosto tudi stigmatizacija uporabnikov, hkrati pa je to tudi etično sporno, saj strokovnjak upošteva
svoje interese ne pa koristi uporabnika.
Načrtovalec kratko malo ne sme ponujati ciljev uporabniku, še manj pa mu jih vsiljevati, pa naj se mu
zdijo še tako dobri in ustrezni za uporabnika. Na primer zasledili smo naslednje cilje: a)
opolnomočenje61 moža in hčere; b) informiranje svojcev o možnostih pomoči; c) fizioterapija in delovna
terapija na domu. V vseh treh primerih gre za cilje, ki so bili vsebinsko povezani z opisano življenjsko
situacijo uporabnikov, vendar niso rezultat uporabnikovih želja, interesov, potreb. V osebnem paketu
storitev jih vsekakor lahko uporabimo za uresničevanje ciljev uporabnika, vendar bi morali biti cilji
predhodno drugače zastavljeni.
Lahko, da so bili tako postavljeni cilji rezultat oteženega besednega sporazumevanja med uporabnikom
in načrtovalcem. Če ima uporabnik omejeno sposobnost za besedno izražanje, si je treba vzeti več časa
za načrtovanje. Načrtovalka potrebuje znanje, spretnosti in sposobnosti, da sporazumevanje
(komunikacijo) prilagodi uporabniku, se z njim sporazumeva na zanj razumljiv način, da načrtovalka
sama ne zapiše načrta in ciljev uporabnika.
Pri delu z ljudmi z demenco je načrtovanje zaradi okrnjene sposobnosti za besedno sporazumevanje
na videz težavno ali nemogoče. Res je, da poteka postavljanje ciljev dalj časa, da od načrtovalca zahteva
dobro poznavanje življenjskega sveta človeka z demenco, kombiniranje besednega in nebesednega
sporazumevanja, opazovanja in še kaj, ni pa nemogoče. Zastavljene cilje je dobro vedno znova
preverjati s človekom z demenco, da zagotovimo njen vpliv in ustreznost ciljev. Dobro se je zavedati,
da ljudje z demenco vsakdanje situacije ves čas doživljajo kot neobičajne, nove in da tako doživljajo
tudi samo načrtovanje. Zato je še toliko pomembneje, da jih naš način vzpostavljanja stika in delovnega
odnosa ne vznemirja vsakič znova.62 V takih primerih je seveda nevarnost, da načrtovalec postavi cilje
namesto uporabnika, še toliko večja. Zato moramo kot načrtovalci na eni strani biti res pozorni, da cilje
izpeljemo iz preverljivih dejstev, ki smo jih opazili, na drugi pa moramo biti pozorni na svoje stereotipe
in projekcije, ki bi jih utegnili vsiliti uporabniku.
Uporabnika lahko s svojim ravnanjem ali zapisom načrta potisnemo v stigmatizirano vlogo. Paziti je
treba, da je načrt res izraz njegove volje. Ne smemo presojati in obsojati njegovih odločitev, še manj
postavljati cilje namesto njega in mu vsiljevati lasten, strokovno ozek pogled. Primerjava načrtov, ki so
jih izdelovali študentje socialnega dela in zdravstvene nege pokaže, da so postavljeni cilji največkrat
odsev področja študija načrtovalca. Študentje zdravstvene nege so z uporabniki postavljali večinoma
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Opolnomočenje ja napačen prevod angl. izraza empowerment, ki pomeni krepitev moči, zaradi česar je v omenjenem cilju
navedena tudi napačna raba strokovnega izraza.
62 Več o vzpostavljanju delovnega odnosa z ljudmi z demenco v Mali, Milošević Arnold (2007), Mali (2008), Mali in drugi
(2011).
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cilje, ki segajo na področje zdravstvene nege, študentje socialnega dela pa cilje vezane na socialno
funkcioniranje uporabnika. Osamitev ciljev na eno ali drugo področje vzbuja pomisleke o tem, ali so
bili cilji res postavljeni skupaj z uporabnikom in kako je bila tekom načrtovanja zagotovljena moč
uporabnika.
Pri izdelavi načrta uporabljamo različne pripomočke, denimo opomnike, obrazce, a je pri uporabi
potrebna previdnost. Opozarjamo na nevarnost obrazcev. Načrtovanja ni brez fleksibilnosti.
Načrtovalec sestavlja in zapisuje načrt, kot teče pogovor z uporabnikom. Ne gre za »discipliniranost
načrtovanja«, izpolnjevanje obrazca, pogovor o magnetih po nekem vrstnem redu, ampak za
prilagajanje pogovora uporabniku in temam, kot se v pogovoru razvijajo. Sicer ustvarimo uradniški
odnos z uporabnikom. Opomnike uporabljamo kot mentalni zemljevid, miselni vzorec, ne pa kot
seznam vprašanj. Marsikdaj bi načrtovalci želeli natančno določen postopek načrtovanja, saj bi se radi
izognili zmedi. K temu jih navaja tudi čedalje večja težnja po birokratizaciji postopkov v socialnem
varstvu. »Zmeda« v pogovoru, ki jo ustvarjamo s preskakovanjem s teme na temo, je dovoljena,
zaželena, saj izhaja iz toka misli, iz pogovora. Neurejene drobce uredimo, ko načrt zapišemo. Zapis je
uredniško delo, ki mora hkrati odražati ustvarjalno zmedo pogovora in omogočiti kristalizacijo situacije
v pisani besedi. Zapis načrta je odsev uporabnikovega življenja oz. zgodbe.
Pri načrtovanju (in izvajanju načrta) je moč sredstvo za uresničevanje tega načrta. Zato mora načrt
nujno vsebovati tudi načine krepitve moči oziroma vire moči, da ga lahko uresničimo. Je hkrati tudi
pokazatelj naše uspešnosti, pa tudi del samega procesa (metode) načrtovanja in izvajanja načrta.
Krepitev moči se začne, ko začnemo načrtovati. Uporabniku moramo dati vso moč v procesu. Od
začetka mora imeti aktivno vlogo, biti gospodar načrtovanja. Nikakor se ne sme znajti v podrejenem
položaju – ne v odnosu do načrtovalca ne do drugih ljudi, ki so v načrtovanju udeleženi. Odločati mora
o tem, kako bo načrtovanje potekalo, dovoliti si mora sanjati, izraziti svoje želje, sam proces
načrtovanja mu mora dati občutek, da bo lahko načrt uresničil. Načrtovanje, če ga izvajamo na pravi
način, je tudi proces statusnih sprememb. Ko uporabnik začne načrtovati, ga to aktivira – postane
glavni soustvarjalec načrta, zaradi načrta postane subjekt svoje usode, lastnik načrta; s tem, ko načrt
drugi potrdijo, dobi njegova volja substanco, on pa postane prejemnik sredstev in naročnik storitev;
zato dobi povsem drugačen, močnejši položaj, njegova pogodbena moč pa se okrepi – zdaj postane
partner z izvajalci storitev, ki jih potrebuje (Flaker in drugi 2011, 169–170).
Predstavitev uporabnika mora imeti dva elementa: pozitivno začetno intonacijo in predstavitev
človeka, takega kot je. Stremimo k predstavitvi iz perspektive moči. Pozorni smo na človekove vire
moči, ki zapisu dajejo pozitivno intonacijo. Obenem nas usmerijo k iskanju rešitev, ki sledijo
postavljenim ciljem, zato je že sam ton življenjske zgodbe tisti, ki postavi celoten načrt k uresničevanju
ciljev in opredelitvi pomoči, ki bo uspešna. Kadar pa že v življenjski zgodbi izpostavimo le kakšno pomoč
uporabnik prejema ali je prejemal do sedaj, analiziramo življenjsko situacijo z vidika nekompatibilnosti
obstoječe pomoči in potreb uporabnika, prezremo uporabnika, njegovo življenjsko zgodbo, situacijo,
ne vidimo njegovih potreb in si ne pustimo prostora za oblikovanje ciljev uporabnika. Takšne prakse
pokažejo tudi, da je uvodni del načrta tisti, ki postavi učinkovitost izvedbenega dela. Namreč, načrti, ki
so bili zasnovani na prej omenjenih zasnovah življenjske zgodbe, se v izvedbenem delu, v postavitvi
osebnega paketa, niso kaj dosti razlikovali od uvodnega dela načrta. Uporabnik je lahko iz takšnega
načrta ugotovil, da njegove želje, potrebe, interesi niso del pomoči in da se z dolgotrajno oskrbo
njegovo življenje ne bo kaj dosti spremenilo.
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Namen predstavitve in tega, da jo naredimo iz perspektive moči, je večplasten. V fazi ustvarjanja načrta
potrebujemo zapis kot predmet našega pogovora, je nekaj, o čemer se pogovarjamo. V tem procesu
ima dokumentiran načrt, ki vsebuje predstavitev, tudi funkcijo ogledala. V njem se človek, ki mu je
načrt namenjen, uzre in vidi svoje življenje. Če o sebi prebere nekaj pozitivnega, to okrepi njegovo
pozitivno podobo o samem sebi. S tega vidika je res nerazumljivo, da smo v enem od načrtov lahko
prebrali naslednjo izjavo načrtovalca: »Posebnih želja nima.« Omenjeni stavek je resda lahko
dobesedni zapis tega kar je uporabnik med pogovorom izjavil. A naloga načrtovalca je, da v pogovoru
z uporabnikom raziskuje, kaj uporabnik želi povedati. Lahko, da je njegova interpretacija pojma »želje«
povsem drugačna od razumevanja tega pojma pri načrtovalcu. Takšno izjavo je vsekakor treba razumeti
kot izhodišče za pogovor, ne pa kot njegov rezultat.
Razlog za skrbno predstavitev z vidika perspektive moči je tudi, da ne vemo, komu bo prišel v roke,
kakšna bo usoda dokumenta. Sam uporabnik se lahko odloči, da bo to zelo intimen dokument in da ga
bo pokazal le tistim, ki jim najbolj zaupa, ali pa tudi širšemu občinstvu. V vsakem primeru pa moramo
načrt napisati tako, da človek, ki ga predstavlja, ne bo sram.
V nekaterih primerih se je pri življenjski zgodbi izkazalo za uspešno to, da je načrtovalka zapis oblikovala
na predstavitvi področij, kjer uporabnik potrebuje pomoč drugih ljudi. Kadar so v takšnih primerih
natančno predstavljene rutine, navade in življenjski poteki življenjskega vsakdanjika uporabnika, nam
lahko služijo tudi kot vir za iskanje moči, ki je uporabnik v trenutju nastajanja zapisa še ne vidi. V tem
primeru je pomembno, da uporabniku predstavimo zapis življenjske zgodbe skozi naše oči načrtovalca
in ga po potrebi skupaj z uporabnikom tudi popravljamo
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Priloga B: Ugotavljanje potreb je tudi njihova dekonstrukcija
Vito Flaker

10.1 Slojevitost pojma potreb
Vprašanje potreb je ključno vprašanje ob uvajanju dolgotrajne oskrbe, še posebej pa ko razmišljamo o
postopku vstopa v sistem dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba naj bi namreč odgovarjala na potrebe
ljudi – zato jih je treba oceniti, pri tem pa ugotoviti ali je količina oz. intenziteta potreb zadostna za
vstop v sistem, potem pa moramo ugotoviti, kakšne potrebe človek ima, in na koncu najti ustrezne
odgovore na te potrebe in jih organizirati.
Sprva smo se odločili, da bomo 'potrebe' obravnavali kot tehnični termin, saj so 'potrebe' »kompleksen
in kontroverzen pojem, ki mu je težko določiti tako obseg kakor tudi vsebino« (Flaker, 2016). Izkazalo
pa se je, da to ni tako zelo preprost manever in da je pojem potreb treba tudi kritično ovrednotiti. Še
posebej je treba kritično pristopiti pojmovanju potreb kot osebnega primanjkljaja, kar je značilnost
klasičnega pojmovanja potreb, vključno z Maslowljevim modelom hierarhije potreb, ki tako
pojmovanje že deloma presega, a ga v temelju še vedno vsebuje.
Na kratko lahko genealogijo pojma potreb povzamemo takole. Potrebe se pojavijo kot ključen pojem
in vpeljejo primanjkljaj kot oprijemališče liberalnega gospodarstva na prelomu z osemnajstega v
devetnajsto stoletje. Z ločitvijo ekonomskega od socialnega postane primanjkljaj gonilo liberalne
ekonomije (Polanyi 1957). Na polovici dvajsetega stoletja, z uveljavitvijo socialne države, postanejo
potrebe tudi socialen pojem, pravzaprav ključni pojem socialne politike (Ilič 1992).
Ko se ustoličijo kot ključni pojem socialne politike, 'potrebe' dobijo poudarjeno normativno lastnost.
Na eni strani normirajo pričakovanja do ljudi (njihovega vedenja in stanja), na drugi strani pa imajo
lastnost pravic, saj v socialno-političnem diskurzu vpeljujejo misel, da smo ljudje do zadovoljevanja
(osnovnih!?) potreb upravičeni in nam mora socialno urejena država omogočiti, da jih zadovoljimo. V
pojmu potreb se torej križajo tri normativne osi: norma odmere redistribucije, norma glede vedenja in
načina življenja in norma pravic do dajatev države.
V zadnjih desetletjih je pojem potreb dobil še dodatni pomen, in sicer dolžnost oblasti, da v
postfordistični maniri upošteva, kaj ljudje resnično potrebujejo, torej da na ravni posameznika, kakor
tudi skupnosti in države, poizve, kakšne potrebe ljudje imajo, da bi na njih lahko najustrezneje
odgovorili. To je vsaj miselni oz. načelni premik k empiričnem spoznavanju potreb in okrepitvi
prejemnikov dajatev. Je pa tudi premik, ki je sprožil nove načine konkretnega, dejanskega spoznavanja
potreb, v nasprotju s klasičnim predpisovanjem standardov za posamezne sklope potreb. Zdaj je treba
torej oceniti, zvedeti oz. ugotoviti, kakšne so 'potrebe', kar narekuje drugačno spoznavno strategijo in
vpeljuje avto-nomijo – samo-normiranje potreb, kot možen temelj socialnopolitičnih odgovorov.
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Slika 16: Sloji pojmovanja potreb

želje, cilji
norma

primankljaj

• 21. stoletje: samodoločanje, dajatve po
osebni meri
• dejanske osebne želje
• 20. stoletje: država
blaginje
• pravica, delež in pravilo
• 19. stoletje: razcep med
ekonomskim in socialnim
• potrebe - lakota - kot
motiv za mezdno delo

Pojmovanje potreb je torej v svoji dvestoletni zgodovini naredilo lok od potreb kot primanjkljaja,
norme in pravice do želje oz. prioritet in ciljev. Potrebe so torej slojevit, kompleksen in tudi protisloven
pojem. Vsebuje več slojev razumevanja 'potrebe' in tudi protislovja med potrebami kot 'objektivnim
dejstvom' in subjektivno realnostjo posameznika, med motivom, pravico in željo. So oprijemališče tako
ekonomije, kot socialne politike kakor tudi uresničevanja pravic in človeškosti.

10.2 Problem hierarhije potreb
Skorajda arhetipski model potreb je Maslowljeva klasifikacija potreb, ki si sledijo od osnovnih potreb
(telesnih, fizioloških) k bolj osebnostnim in eksistencialnim (varnost, pripadnost, samospoštovanje,
samouresničevanje). Osnovni aksiom tega modela potreb je, da mora človek najprej zadovoljiti potrebe
na »nižji ravni«, da bi lahko prešel na uresničevanje potreb na višjih.
V svojem času (med drugo svetovno vojno in v obdobju takoj po njej) je bil ta model preboj od biološko
mehanicističnega pogleda, ki je do takrat prevladoval v psihologiji, k bolj humanističnemu, k človeku
usmerjenemu pogledu. Temeljni prispevek k spremembi pogleda na potrebe je bil v tem, da je pokazal,
da ob orgazmičnih potrebah obstajajo še druge, psihološke in socialne, ter ne nazadnje tudi bivalne,
eksistencialne (samouresničevanje). Gre za premik stran od povsem homeostatičnega pogleda na
potrebe. Maslow je govoril o potrebah, ki izhajajo iz deficita (D potrebe) in bivanjskih (B potrebah –
potrebah po 'biti'). Prve pomenijo vztrajanje na načelu homeostaze (tudi pri nekaterih psiholoških
potrebah), druge pa uresničevanje človeškosti, bivanja v tem svetu (Maslow 1943, 1970).
Maslowljev model hierarhije potreb je, seveda, teoretičen, v najboljšem primeru hevrističen.
Empirične raziskave so ga deloma potrdile deloma pa ne. Pokazalo se je, da taka hierarhija ni
univerzalna, da se lahko spreminja s splošnimi družbenimi spremembami (denimo vojna, Tang in West
1997), da je model individualistično zasnovan in ne odgovarja prioritetam, ki so značilne za družbe z
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močnimi kolektivnimi vrednotami (Hofstede 1984; Cianci in Gambrel 2003) in da je hierarhija potreb v
različnih življenjskih obdobjih različna (Goebel in Brown 1981).63 Primat oz. nuja zadovoljevanja 'nižjih'
potreb pa napeljuje tudi na to, da ljudje, ki živijo v revščini, ne morejo doseči 'višjih' ravni uresničevanja
potreb. Kot model je torej kulturno, razredno in individualistično pristranski in diskriminatoren.
Za diskusijo o ocenjevanju potreb in sploh uvajanju dolgotrajne oskrbe, je treba biti kritičen predvsem
do hierarhije potreb v tem modelu. Razloga sta dva. Prvi je, da je ta model paradigmatski, vztraja več
kot pol stoletja in je verjetno najbolj citirana in največkrat ponovljena ugotovitev glede potreb.64 Drugi
pa je, da v diskusiji o dolgotrajni oskrbi uvaja usmeritev, da je osnovna naloga dolgotrajne oskrbe
poskrbeti za osnovne potrebe (beri fiziološke) in šele nato za druge.65
Paradigmatsko model hierarhije potreb združuje nekatere elemente stare paradigme (primanjkljaj kot
temelj osnovnih potreb) z elementi napovedujoče se nove paradigme (bivanje človeka kot izvor
potreb). Ta združitev je manj sinteza paradigem in bolj kompromis. Eksistencialistično razumevanje
potreb je le dodatek, okras na torti, ki je v temelju še vedno taka, kot je bila prej. Gre torej bolj za
podaljšek stare paradigme, delno očlovečenje paradigme primanjkljaja, ki je bil prej konstitutiven za
liberalni kapitalizem. S tem je tudi skladen z 'zdravorazumskim' pojmovanjem potreb, ki temelji na
takem aksiomu in nam je vsem povsem 'logično', da se mora človek najprej najesti, naspati, dobro
obleči, da je lahko varen, ima lahko ljudi rad, se spoštuje in uresničuje. Da to ni res bomo pokazali v
nadaljevanju in sicer na primeru dihanja kot »osnovne potrebe«. Pokazali bomo, da so različne ravni
med seboj precej povezane, da dihanje ni zgolj osnovna fiziološka potreba in da potrebe 'višjega reda'
vplivajo na to, kako in koliko dihamo, tudi da zaradi potreb 'višje' ravni dihanje omejujemo oziroma
zadržujemo. Pokazali bomo to, kar je Maslow tudi sam ugotavljal, da se, sicer domnevno hierarhične
ravni, med seboj prepletajo, dodali pa bomo tudi ugotovitev, da hierarhija zares ne obstaja, temveč je
ideološki konstrukt.

10.3 Dihanje
Zakaj ravno dihanje?
Dihanje je pripravno za tako analizo, saj je med 'fiziološkimi' potrebami na prvi pogled najmanj vpet v
socialne in ekonomske odnose. Morda tudi zaradi tega, ker je zrak zastonj, ker je javno dobro, za zdaj
ga je dovolj za vse in težko si ga je prilastiti.
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Za dolgotrajno oskrbo je pomembno to, da potreba po varnosti postane bolj pomembna v starosti.
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To še posebej velja za področji managementa in zdravstvene nege.
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Drugi razlog je seveda pomembnejši za ta esej. Maslowljeva teorija potreb je bila namreč že večkrat presežena, treba pa se
je ukvarjati z postulatom hierarhije potreb, ki se je prijel tako v vsakdanjem zdravorazumskem pojmovanju, kakor, kar je za
razpravo o dolgotrajni oskrbi pomembno, tudi v nekaterih strokovnih pristopih – predvsem v zdravstveni negi. Klasična teorija
zdravstvene nege Virginie Henderson se eksplicitno utemeljuje prav na Maslowljevem izročilu. Teorije vsakdanjih dejavnosti
v Roper-Loganovem modelu pač ne. Najbolj pomembno pa je kritiko hierarhije potreb zastaviti zaradi ločevanja na temeljne
vsakdanje dejavnosti (ADL) in instrumentalne oz. podporne vsakdanje dejavnosti (IADL), ki v posrednem sklicu na Maslowa
hierarhijo, ki jo tu kritiziramo, ponavljajo in ustvarjajo ideologijo fiziološke primarnosti človeškega bivanja, s tem zožijo pogled
na človeka, dolgotrajno stisko, kar pa je še posebej nevarno, ustvarjajo videz, da so storitve, ki človeku omogočajo večjo
družbeno angažiranost, družabnost, vključevanje in ohranjanje dostojanstva, šele drugotnega pomena.
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Pri dolgotrajni oskrbi dihanje ni centralna tema. Med telesnimi funkcijami so v dolgotrajni oskrbi v
ospredju težave s prehranjevanjem, odvajanjem, gibanjem ipd.66 Na mesto dihanja v dolgotrajni oskrbi
se bomo ozrli na koncu tegale eseja, potem ko pregledamo pomen in funkcijo dihanja na različnih
ravneh hierarhije potreb, kot jo je zastavil Maslow.
Fiziološka raven
Dihanje pomeni »zajemati zrak v pljuča in ga iz njih iztiskati« (SSKJ). Ozko gledano dihanje tudi navadno
tako pojmujemo, kot vnos kisika in izločanje ogljikovega dioksida. To je tudi osnovna homeostatična
funkcija dihanja.67
Dihanje je tudi med temeljnimi življenjskimi funkcijami. V nasprotju z nekaterimi drugimi življenjskimi
funkcijami, ki jih lahko za nekaj časa odložimo, lahko dihanje zadržimo le za kratek čas. Ritem dihanja
je skoraj tako stalen kot utrip srca. Je vitalna funkcija, ki nam tudi pove, ali je človek živ. Če hočemo
preveriti, ali je človek živ, otipamo pulz in preverimo dihanje. Na metaforični ravni dihanje pomeni
življenje in ko nekdo umre, rečemo, da »je izdihnil«.
Dihanje, ki ga v telesu opravljajo dihalni organi, poleg pljuč še sapnik, usta, nos idr., je pravzaprav
življenjska funkcija, ki zajema celo telo. Poleg 'zunanjega' dihanja obstaja tudi notranje – izmenjava
kisika in ogljikovega dioksida poteka tudi v krvotoku in, na primer, anemičnost povzroča tudi težave z
dihanjem. Podobno velja tudi za delovanje drugih organov in telesnih funkcij. Velja tudi obratno, da z
dihanjem opravljamo tudi druge telesne 'potrebe', denimo, regulacijo telesne temperature.
Poudariti je tudi treba, da dihamo s celim telesom. Pri dihanju sodeluje celoten senzo-motorični aparat
(če smo pozorni, ga začutimo tudi v prstih na nogah), kakor tudi vsi drugi organi. Zato že na ravni
organizma in življenjskih funkcij obstaja povezanost med njimi, vpliv drugih organov in procesov na
dihanje, in tudi to, da lahko drugi življenjski, fiziološki procesi omejujejo dihanje.
V povezavi s teorijami potreb, ki jih tu obravnavamo, je pomembno tudi to, da med potrebe redko
uvrščamo tiste nujne življenjske procese, ki potekajo v telesu in ne na meji med telesom in okoljem.
Bitje srca in kroženje krvi sta definitivno vitalni funkciji par excellence, vendar ne govorimo o potrebah
srca in krvi (razen seveda ko metaforično označujemo s tem 'višje procese', kot so ljubezen, pogum,
sorodstvo – ki pa so tudi, mimogrede, življenjskega pomena). Med fiziološkimi funkcijami, ki potekajo
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Kar lahko sodimo po kategorijah, ki jih vsebujejo ocenjevalne lestvice, vključno z NBA.
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Teorije potreb, ki izhajajo iz homeostaze, kot osnovnega obrazca potreb, poudarjajo vnos v organizem, čeprav gre pri
homeostazi za dvosmerno gibanje snovi, izmenjavo med organizmom in okoljem. V tem lahko vidimo spoj med aksiomom
pomanjkanja kot glavnim motivom v klasični političnoekonomski formuli potreb. Poudarja vnos, ki hkrati pomeni
pomanjkanje. Politično ekonomsko je vnos bistveno bolj pomemben v primerjavi z drugo platjo homeostaze, ki govori o
preobilju nečesa v organizmu in izločanju snovi. Viktorijanski moralni tabu izločanja lahko bržkone razumemo torej tudi kot
ekonomski imperativ. Politično ekonomijo razen out puta delovne sile (na fiziološki ravni gibanje mišic pri klasičnem
manualnem delu), ne zanimajo druge plati medalje in je pravzaprav izločanje nekaj, kar nas družbeno(ekonomsko)
diskvalificira. Na ravni osebnih izmenjav izločanje pomeni, da smo padli ven iz svoje vloge. Videli pa bomo, da je izdih, pri
nekaterih 'višjih' dejavnostih oziroma potrebah celo bolj pomemben kakor vdih, ki ima, na primer, pri govoru in glasu, le
instrumentalno funkcijo – vdihnemo zato, da lahko nekaj povemo, zapojemo ipd. To pa storimo z izdihom.
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na stičišču med telesom in okoljem, tudi pri nekaterih ne govorimo o njih kot o potrebah. Denimo, o
potrebi po potenju, četudi potenje uvrščamo v 'potrebe izločanja'.
Varnost
Dihanje je kot temeljna življenjska funkcija avtonomno. Ne moremo ne dihati. Dihamo spontano in
nehotno, za kar poskrbi avtonomni živčni sistem. Hkrati pa dihanje uravnavamo tudi z voljo, lahko
vdihnemo ali izdihnemo, pospešimo ali zadržimo dih na svojo željo ali pa ukaz drugega. V situacijah, ki
so povezane z varnostjo ali nevarnostjo delujeta oba sistema. V stresnih situacijah se nam lahko dihanje
pospeši, lahko pa postane bolj plitvo. Če se znajdemo ponoči v gozdu, bomo svojo čuječnost povečali
z zadrževanjem diha. Ko bo nevarnost mimo, se bomo oddahnili (zares in v prenesenem pomenu
besede).
Z dihanjem lahko uravnavamo svoje občutke varnosti, pa tudi pripravljenost za spopadanje z
nevarnostmi in grožnjami. Strah in tesnoba se zmanjšata, če dihanje omejimo; s pospešenim dihanjem
se bomo pripravili na spopad z grožnjo; če pa je grožnja nerealna pa se lahko potolažimo z umirjenim
dihanjem in poudarjenim izdihom. To je lahko hipna reakcija na situacijo, lahko pa tudi ustaljena drža
človeka, ki zaradi travmatičnega dogodka ali dolgotrajne izpostavljenosti nevarnosti ali stresu, ne »diha
s polnimi pljuči«.68
Pripadnost in ljubezen
Pomen dihanja za odnose, pripadnost in ljubezen zelo dobro izraža reklo »dihamo kot en mož«. Seveda
gre predvsem za metaforo, a ne zgolj za to. Dejanska sinhronizacija dihanja v skupini nam omogoča
večjo povezanost, v nekoga in njegovo čustveno doživetje se lahko vživimo (empatija) tako, da
oponašamo način in ritem dihanja sogovornika, v spolnosti je dihanje en od glavnih načinov, kako se
partnerjem povežemo in s stopnjevanjem dosežemo vrhunec ljubezenske združitve. Pri delih, ki
zahtevajo koordinirano delovanje skupine, je skupno dihanje izrednega pomena (ho—ruk), prav tako
ceremonije, ki združujejo skupnost, temeljijo na plesu in petju in posledično tudi s skupnim dihanjem.
Velja tudi nasprotno, da je dihanje lahko odvračalen, destruktiven moment pri vzpostavljanju stikov in
vzdrževanju odnosov. Ne le z desinhronizacijo dihanja, tudi drugače. Da nam nekdo »diha za ovratnik«,
ni prijetno in nas postavlja v podrejen položaj. Oddahnemo si, ko nekdo, ki teži ali pa nam je kako
drugače neprijeten, zapusti prostor (tudi tukaj ne samo v prenesenem pomenu). Včasih je treba
globoko vdihniti (še bolje izdihniti), preden nekomu odgovorimo na kočljivo vprašanje. Nekdo, ki je na
oko privlačen, nas lahko s svojim zadahom odvrne. … Ne nazadnje je dihanje ključni motor govora, ki
je temeljno sredstvo občevanja z drugimi.69
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W. Reich in njegovi nasledniki ugotavljajo, da je prav zaradi kombinacije nehotnega in hotnega dihanja, dihanje eden od
glavnih regulatorjev čustvenega izraza in doživetja. Ustaljene (kronične) zakrčitve (kontrakcije) mišic omejujejo dihanje in s
tem tudi občutek strahu in tesnobe. Hkrati pa s tem omejujejo tudi prijetne občutke sprostitve, spolnosti in ljubezni, ki jih
dihanje, predvsem v fazi izdiha, inducira (Reich 1973; Flaker 1990).
69

Govorni organi so identični z dihalnimi. Glasilk sicer ne potrebujemo nujno za dihanje, a glas sam po sebi, torej zunaj
pomenskih zvez, ni primarna funkcija znaka (za drugega), temveč je, tako kot druge manifestacije dihanja (globoko, plitvo
dihanje) življenjskih izraz, ki dobi pomen šele v odčitavanju drugega.
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Spoštovanje
Spoštovanje in samospoštovanje črpamo iz samozavesti, svojih dosežkov in spoštovanja, ki nam ga
namenijo drugi. Pogosto moramo globoko vzdihniti, preden povemo nekaj pomembnega, ali ko
govorimo s človekom, ki nam je pomemben ali v pomembni priložnosti. Preden se nečesa lotimo,
moramo zajeti sapo in tudi nasploh je dihanje pomembno pri delu (in drugih nor-adrenalinskih
dejavnostih), tudi če ne gre za fizični napor.
Dihanje je ključnega pomena na področjih, ki so pomembna za naše spoštovanje. Najbolj viden je
pomen dihanja v športu, saj moramo dihati na polno in tehnično brezhibno. Zadrževanje diha je lahko
otroška igra, v kateri zmaga tisti, ki zadnji vdihne, je pa tudi bistvena spretnost pri potapljanju na dah.
Še bolj je dihanje pomembno v glasbi. Petje je tako rekoč dihanje70, dihati pa je treba znati ne samo pri
pihalih in trobilih, temveč tudi pri igranju drugih inštrumentov.
Kašljanje, kihanje, hropenje, vzdihovanje, pa tudi celo pljuvanje so manifestacije dihanja (ki navadno
dihanju niti ne pripisujemo, ampak jih jemljemo kot avtonomne telesne manifestacije). V vsakdanjih
interakcijah z drugimi jih imamo za nevljudne, moteče, kot izpade, ki niso združljivi ne z pravšnjo
osebnostjo ne z ustreznim nastopom, in pomenijo odstop od pozornosti, ki jo moramo nameniti
drugemu (Goffman 1971). Večinoma jih sicer drugemu opravičimo ali pa drugi se sam opraviči in
interakcije lahko potekajo, kljub izpadom, gladko. Kot pri vseh interakcijskih prekrških pa se lahko
zgodijo katastrofe in imajo lahko taki dogodki dolgoročne posledice za ugled, status in spoštovanje, ki
nam ga drugi namenjajo.
Samouresničevanje
Prispodobno samouresničevanje najbolje izraža idiom »svobodno zadihati«, »zadihati s polnimi pljuči«.
Spet ne gre le za metafore ampak tudi stvarne procese. Dihanje nam dejansko daje občutek svobode,
izpolnjenosti, uresničenosti. Petje in govor, ki temeljita na dihanju, sta močni orodji
samouresničevanja. Seveda najbolj na estetski ravni. Tudi samo dihanje ima estetsko dimenzijo. Mirno,
spokojno in zadovoljno dihati je sicer majhen, a izpolnjujoč užitek. V njem lahko uživamo podobno,
kakor uživamo v drugih naravnih dogodkih – sončnem zahodu, močni nevihti, valovanju morja itn.
Še bolje samouresničevanje ponazarja izrazna zveza »boriti se do zadnjega diha«. Dih je v tem reklu še
vedno prispodoba za življenje. Nekdo, ki to izreče, misli, da se bo za nekaj prizadeval, do konca življenja,
s tem govori, da mu je nekaj izredno pomembno. V najbolj radikalni varianti pa je to izraz tega, da je
nekdo tudi pripravljen žrtvovati sebe, svoje življenje za uresničitev nečesa, kar mu je kot človeku
izredno pomembno. Dejanska smrt pa je tudi konec metafore, saj je zadnji dih tudi zares zadnji. Z
bojem do zadnjega diha človek uresničuje sebe, a se tudi preseže, saj mu je nekaj pomembnejše od
njega samega.

70 Za petje bi lahko rekli, da je kultivirano glasno dihanje. Seveda je glasba, povsem drug register, ki ima svojo lastno eksistenco

(npr. notni zapis). Podobno je govor sestavljen iz glasu in jezika. Fonetika in semantika sta ločeni, a tudi povezani.
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Preseganje sebe
V hierarhiji potreb je Maslow sčasoma dodal se vrh piramide, nekaj višjega, kot je samouresničevanje.
Gre za preseganje jaza, sebe. Nekaj, kar je po domnevni hierarhiji najdalj od osnovne fiziološke ravni,
postane (ali ostane) pravzaprav isto. Dih je enako duh (spiritus). Pa spet ne gre le za metaforo, saj velik
del ezoteričnih duhovnih praks (joga, derviši) temelji ravno na dihalnih vajah in dosegajo 'višja' duševna
stanja ravno s konkretnim dihanjem.
Za tiste, ki smo skeptični do duhovnosti in ki ne verjamemo v duhove in večni obstoj duše (ali celo v
njen začasni obstoj ne), se lahko obrnemo k duhovitosti. Smeh je hkrati manifestacija dihanja in izraz
humorja. Je spregled paradoksa, njegovo dojetje, ki nam omogoča, hkrati identifikacijo, še bolj pa razistovetenje. Omogoča nam, da lahko nekaj sprejemamo in se hkrati od taistega distanciramo. Se
nasmejemo in gremo naprej. Če naj bi duhovnost bila preseganje jaza, je duhovitost preseganje
situacije (seveda tudi jaza v njej). Smeh imajo nekateri za ločnico človeka od drugih živali, hkrati pa je
tudi med najbolj sublimnimi (in hkrati animaličnimi) izrazi človeškosti.
Dihanje družbe in ekonomije
Samotni sprehod po maslowljevskih ravneh zadovoljevanja potreb posameznika, je treba dopolniti z
družbenimi, okolijskimi in ekonomskimi vidiki dihanja. Našli jih bomo v onesnaževanju zraka, napravah
za prezračevanje in dihanje, arhitekturi in socialnih vidikih pljučnih bolezni oz. bolezni dihanja in ne
nazadnje v kajenju.
Zrak je javno dobro71, na voljo vsem, ne da bi ga morali plačevati. Dihanje in zrak torej izvorno nista
ekonomski kategoriji, postaneta pa taki z onesnaževanjem. Z drugimi besedi, potreba po (čistem) zraku
ne postaja pereča zaradi njegove porabe, vnosa v človeški organizem (kot navadno pojmujemo
potrebe), temveč zaradi človeškega izpusta vanj (tokrat ne z izdihom ali potnimi hlapi, temveč z
industrijo proizvodnjo dobrin, navadno za trg). Industrijska 'prekarizacija' zraka pa povzroči dialektični
obrat, saj z njo začenjamo zaznavati zrak in dihanje kot 'potrebo' v pomenu primanjkljaja.
Še več, privatni izpusti v javno dobro posledično privatizirajo uporabo zraka. Ker je javni zrak čedalje
bolj onesnažen, se poraja industrija »svežega« zraka. Za zdaj ga še ne prodajajo ustekličenega, kakor
navadno vodo72, si pa moderne arhitekture ne moremo zamisliti brez prezračevalnikov, celo stanovanj
brez air-conditionov, vlažilcev zraka, turistične agencije pa na vabijo na »sonce, vodo, zrak, svobodo«.73
Kar je včasih bilo dvomljiv privilegij pljučnih bolnikov, so zdaj počitnice za vse. Del tovrstne privatizacije
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Samuelson (1954) loči med javnim dobrim, ki ima to lastnost zato, ker ga je dovolj za vse oz. si ga je nemogoče prisvajati,
ker obstaja v količinah, ki presegajo njegovo človeško uporabo, in med javnim dobrim, ki je toliko pomembno za ljudi, da jim
ga ni mogoče odreči in kljub omejenim količinam mora biti na razpolago vsem. V primeru dihanja in zraka gre najprej za
prvo vrsto javnega dobra, z onesnaževanjem pa se seli v drugo kategorijo javnega dobra.
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Kar sicer ne drži absolutno, saj ga (ali sam kisik) dobimo v jeklenkah za uporabo v zdravstvu ali v okoljih, kjer zraka ni
(potapljanje).
73

Kar mislim, da je bila izvorno javnozdravstvena akcija Rdečega križa in SZDL (Socialistične zveze delovnega ljudstva).
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zraka (in dihanja) so tudi številni medicinski pripomočki (inhalatorji, respiratorji, … ), ki ji prodajajo
bodisi v zdravstvenem sistemu bodisi na prostem trgu.
Onesnaževanje zraka seveda masovno povzroča dihalne in druge bolezni. Še vedno so dihalne bolezni
najbolj socialne, kakor je bila jetika v prvi polovici dvajsetega stoletja, proletariat je najbolj izpostavljen
intenzivno onesnaženim okoljem, ima najmanj možnosti izogibanja in regeneracije. Proletariat še težje
diha kot vsi ostali v vse manj življenjskem okolju. Je pa res, da so posebne ustanove za dihalne bolezni
dezinstitucionalizirale, Golnik ni več (tako zelo) kraj zloveščega pomena, Čarobna gora ostaja le literarni
spomin Thomasa Manna.
Ker ne moremo ne dihati, se lahko škodljivim sestavinam le izogibamo. To ustvarja nove potrebe, hkrati
pa omejuje zadovoljevanje oz. uresničevanje drugih potreb – kot na primer, ko moramo omejiti gibanje
zaradi »prekoračenih koncentracij trdih delcev«.
Kajenje
Kajenje je fenomen, ki je ozko povezan z dihanjem. Povsem jasna je povezava tega fenomena s tobačno
industrijo, industrijsko kulturo, željo po dobičku in ga pogosto dojemamo kot problem javnega
zdravstva. Razlika med kajenjem in dihanjem onesnaženega zraka je, da smo pri slednjem izpostavljeni
škodljivim snovem, ki nastanejo zaradi dejavnosti industrije, medtem ko je pri kajenju naša volja in
hotno izpostavljanje vdihavanju (nečistega zraka) glavna značilnost takega dihanja.
Kajenje, oz. vnos nikotina (ali kakšne druge droge), na fiziološki ravni ni življenjsko pomembno. Človeški
organizem deluje in preživi brez njega. Šele ko se na kajenje navadimo (postanemo zasvojeni),
organizem začne potrebovati nikotin za svoje delovanje. Zato ga nekateri (Ramovš 2001) imajo, kot vse
druge zasvojenosti s snovmi) za 'umetno potrebo'; odvisnosti označujejo kot bolezen, saj gre za odstop
od 'normalnega', 'naravnega' torej zdravega načina delovanja organizma. V resnici pa gre pri kajenju
pravzaprav za zadovoljevanje 'višjih potreb', kot jih navaja Maslow. Z nikotinom se pomirimo v
nevarnih situacijah, s kajenjem pa v njih umirimo in uravnavamo dihanje. S 'čiki' vzpostavljamo stike in
zaupanje, ustvarjamo ad hoc skupnosti, družbe (v kadilnicah), v njih najdemo zatočišče, ko nas zavrnejo
ali ko hočemo biti sami oz. se osamosvojiti. Kajenje je za nekatere odločilen korak v prehodu k
odraslosti, cigare, malo manj pipe, pa so odraz ugleda in statusa. S kajenjem se tudi samouresničujemo,
saj z njim strežemo predvsem sebi, je nekaj, kar storimo predvsem iz estetskih razlogov in sami zase,
je pa tudi način preseganja sebe, saj uvaja estetiko sublimnega (Klein 1995), je pa tudi izvorno pri
ameriških staroselcih, ki so ga prvi vzgojili, obredna droga, ki omogoča transcendenco, med drugim
tudi s halucinacijami (kar je skoraj nedojemljivo za nas, industrijske kadilce tobaka; Goodman 1994).
S kajenjem se torej uresničujemo, na bolj ali manj posrečen način – kar je stvar etične, še bolj pa
estetske presoje na eni strani, na drugi pa količine škodljivih posledic prav na fiziološki ravni. Za našo
razpravo pa je ključnega pomena, da so pri kajenju 'višje' potrebe dihanja nadrejene fiziološkim, gre
torej za obratno hierarhijo, ga determinirajo. Obračanje perspektive v nasprotno smer – da je torej
ravno taka obratna hierarhija bolezenska, patološka, saj bi morali postaviti fiziologijo, zdravje pred vse
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druge potrebe. Zdravje postane kriterij upravičenosti potreb. Tako preobračanje je očitno moralistično,
saj ne glede na to, da hoče resničnost spreminjati, preprosto ni resnično.74
Na družbeno ekonomski ravni pa smo kadilci med kladivom in nakovalom tobačne industrije in
protikadilskih kampanj javnega zdravstva. Za ene smo vir zaslužka (tudi delovnih mest in ekonomije
nasploh), za druge smo strošek socialne (zdravstvene) države. Ena stran nas snubi, ceni in nam daje
pomen, druga pa nas preganja, segregira in iz nas dela grešne kozle. Komercializacija in stigmatizacija.

10.4 Dihanje dolgotrajne oskrbe
Nazadnje se bomo ozrli na dihanje kot fenomen dolgotrajne oskrbe. Pogledali, kakšno mesto ima
dihanje v njej, potem pa, kaj smo s pregledom 'potreb dihanja' zvedeli o potrebah in o njihovem
ocenjevanju v postopkih dolgotrajne oskrbe.
Kot rečeno, v dolgotrajni oskrbi, tudi na ravni telesnega delovanja, dihanje ni centralnega pomena.
Stanja, ki vpeljujejo dihanje kot predmet dolgotrajne oskrbe, oziroma dolgotrajne težave ali stiske z
dihanjem, so navadno posledice pljučnih bolezni (npr. rak, jetika) ali pa alergij povezanih z dihanjem,
denimo astma. Manjše težave z dihanjem, kot so: kronični bronhitis, faringitis ipd. verjetno ne terjajo
posebne oskrbe oziroma z njimi tisti, ki imajo težave, večinoma opravijo sami ali pa jim pomočniki pri
takih težavah pomagajo mimogrede.
Med dajatve dolgotrajne oskrbe, ki se tičejo dihanja lahko štejemo pripomočke, ki so namenjeni
dihanju (kisikove bombe, inhalatorji, respiratorji; učenje ravnanja z njimi ali asistenca pri njihovi
uporabi). Verjetno tudi predihavanje, pa tudi prezračevanje prostorov (naprave ali storitve – npr.
odpiranje oken ipd.).
Z dihanjem so povezane tudi nekatere dejavnosti dolgotrajne oskrbe kot denimo, uresničevanje želje
»iti na svež zrak«, ki so lahko povezane z oprijemljivimi telesnimi težavami, lahko pa le odražajo
vrednote in stil življenja (npr. nekdo ima navado hoditi na sprehod, »da se nadiha svežega zraka«) v
preteklosti, pa v nekem obdobju tega ne more opraviti brez spremstva. Na drugi strani pa imamo
situacije, ko ljudje zaradi svoje ranljivosti oziroma povečanega tveganja, ne morejo iti na sprehod, v
dnevih, ko so »koncentracije trdi delcev v ozračju povišane« ali preprosto, ker je preveč mraz ali vroče.
Precej pogosto pa je tema dolgotrajne oskrbe kajenje. Včasih v povezavi z zdravstvenimi težavami
(dihalnimi ali drugimi), velikokrat pa tudi ne. Ljudje si želijo omejiti, prenehati kaditi, spremeniti stil
kajenja (v manj škodljivega ali pa novim situacijam ustreznega). Včasih zato, da bi kaj prihranili, včasih
zaradi novega okolja, pogosto zaradi spremembe življenjskega stila ali vrednot.
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Iz zgodovine tobaka, denimo, lahko izvemo, da je za uvajanje širšega uživanja tobaka v Evropi 17. stoletja, bila odgovorna
teorija in namen, da bi s tobakom izničili lakoto, ki je takrat zaradi vojn in drugih katastrof bila eden od glavnih družbenih
problemov. Tobak naj bi omejil občutek lakote pri lačnem prebivalstvu (Klein 1995). Vdihovanje nikotina, naj bi deloma
nadomestilo vnos hrane.
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Obrobnost dihanja v dolgotrajni oskrbi si lahko pojasnimo na več načinov. Prvič, dihanje je nedvomno
ena od temeljnih fizioloških aktivnosti, je telesna potreba in življenjska funkcija. Vendar nas večina diha
spontano in dihanje za večino ljudi ni pereča potreba. Tudi ko gre za okolijske motnje dihanja oziroma
onesnaženost zraka, smo tem vplivom izpostavljeni vsi in (z izjemo povečanega tveganja za otroke,
bolnike in stare). Na drugi strani so dihalne bolezni, epidemiološko gledano, zelo pogoste, a prav zaradi
tega, ker je dihanje življenjskega pomena, tudi bolj dramatične in izredno pereče. Toda takrat so težave
z dihanjem stvar zdravljenja, medicine, ne pa dolgotrajne oskrbe. Značilnost hudih dihalnih bolezni, je
tudi, da v primerjavi z drugimi dolgotrajnimi težavami in stiskami, hitreje napredujejo, na žalost, hitreje
umrejo, zato je potreba po dolgotrajni oskrbi manjša. Razloge torej lahko strnemo v to, da je dihanje,
na splošno kot temeljna potreba, dejavnost, funkcija samoumevno in neopazno, ko postane pereče je
predmet zdravljenja, dolgotrajne težave pa trajajo manj časa kot pri drugih dolgotrajnih težavah.75

10.5 Sklepi – implikacije razprave o dihanju za pojmovanje potreb v dolgotrajni
oskrbi
Terminologija
Ko smo obravnavali dihanje v luči kritike Maslowljeve hierarhije potreb, smo imeli težavo s tem, kateri
izraz uporabiti za dihanje kot proces. Mestoma smo dihanje označevali kot potrebo mestoma kot
življenjsko dejavnost mestoma kot življenjsko funkcijo. Dihanje nedvomno vse to troje je. Ti trije pojmi
so, seveda, v vsakdanjem pogovoru sinonimni in izmenljivi, v konceptualni razpravi pa jih moramo
razlikovati. Izraz 'življenjska funkcija' definiramo kot »opravljanje, izpolnjevanje značilne naloge«
(SSKJ), ki jo mora nek organ opraviti zato, da živimo. 'Življenjsko dejavnost' (ali bolje vsakdanjo
življenjsko dejavnost) definiramo kot nekaj, kar v svojem življenju delamo, opravljamo, pogojno tudi
kot nekaj, kar se nam dogaja (kot pri dihanju). Potrebe, kot smo že večkrat ugotavljali, je težje definirati,
za začetek bomo uporabili slovarsko definicijo, ki pravi, da so potrebe: »kar obstaja, nastane zaradi
odsotnosti tega → a.) kar je potrebno za življenje, delo; → b) kar se zahteva, želi« oziroma »kar kdo
mora imeti, dobiti za življenje, delo« (SSKJ).
Dihanje je nedvomno življenjska funkcija, in to temeljna, osnovna. Brez dihanja ne živimo in jo
označujemo kot 'vitalno funkcijo', kar je sicer (latinski) prevod 'življenjske', a v pomenu, ki ga
uporabljamo pomeni prav to, da je temeljna funkcija, brezpogojna življenjska funkcija (poleg delovanja
srca in možganov), ki je ne moremo ne izvajati, odložiti, preveč omejiti.
Če je dihanje kardinalna življenjska funkcija, pa je kot življenjska dejavnost relativno nepomembna in
spregledana. Pa ne zato, ker za življenje ni pomembna, ampak ker večinoma poteka avtomatično, brez
naše volje oz. avtonomno od nje. V vsakdanjem življenju postane pomembna le takrat, ko imamo
težave z dihanjem – bodisi ko imamo težave s dihalnimi organi oz. telesnimi funkcijami bodisi ko se
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Še bolj je to očitno, če pogledamo delovanje srca in krvotoka. Kar je sicer ena izmed paradnih subdisciplin medicine, je že
na področju zdravstvene nege minorna zadeva, pri dolgotrajni oskrbi pa je skorajda sploh ni. Potreba po krvi je sicer velika, a
se z njo ukvarja sistem krvodajalstva in transfuzije. Potreba po krvi je navadno akutna (nesreče, operacije), hkrati pa sistem
'oskrbo' s krvjo anonimizira in je kot sistem abstrakten, odmaknjen od vsakdanjih izmenjav med ljudmi (Titmuss 1997). O
dolgotrajni potrebi po krvi govorimo samo v povezavi s hemofilijo.

138

znajdemo v okolju, ki nam otežuje dihanje. Pomembno postane tudi pri dejavnostih, ki zahtevajo – ali
tehnično dovršeno dihanje (npr. petje) ali pospešeno dihanje (šport).
Dihanje torej imamo lahko za temeljno življenjsko funkcijo, ne moremo pa ga imeti vselej za temeljno
življenjsko dejavnost, saj se pomembnost dihanja v doživetem življenjskem svetu vedno spreminja od
neopazne do zelo pomembne. V nasprotju s temeljnimi življenjskimi funkcijami, je govoriti o temeljnih
življenjskih dejavnostih zmotno, saj pomen dejavnosti v življenju določajo bodisi to, da je opravljanje
neke dejavnosti v danem trenutku pereče, bodisi, da je za nekoga izredno pomembno zaradi njegovih
lastnih osebnih, pa tudi družbenih vrednot, prioritet ali želja.
Prav pomembnost dihanja v vsakdanjem življenju oz. v našem življenjskem svetu pa vpelje tudi potrebo
po dihanju (potreba po več kisika v krvi zaradi povečane dejavnosti ali pomanjkanja kisika v ozračju,
potreba po večjem dotoku zraka za oblikovanje glasov).76 Prva dva izraza – življenjska funkcija in
dejavnost, sta predvsem opisna, tretji, potrebe, pa je tudi velelen, imperativen, zahteva spremembo
(bodisi vedenja bodisi okolja) in je tudi namenilen oz. finalističen.
Težava ni zgolj v tem, da gre za izraze, ki opisujejo nekaj podobnega in jih lahko med seboj pomešamo
(ko mislimo funkcije, govorimo o potrebah ipd.), ampak tudi v tem, da imata prva dva stvarnega
referenta, vemo na kakšen proces, dogodek se nanašajo, pri 'potrebah' pa je referent pomanjkljiv,
kakor slovarska definicija že sama pove, temelji na odsotnosti. Vemo sicer, da nečesa, kar
potrebujemo, nimamo, pogosto tudi vemo precej natančno, kaj je tisto, kar je odsotno in kar
potrebujemo, vendar se 'potreba' ne nanaša na stvar ali dejanje, temveč na njuno odsotnost in našo
voljo, da nekaj dobimo ali naredimo. Odsotnost neposrednega referenta in imperativna značilnost
pojma potreb nas postavljata v vrsto konceptualnih zagat, ko skušamo definirati 'potrebe' kot pojem,
kakor tudi ko jih hočemo dejansko, kaj šele objektivno, oceniti ali pa ugotoviti.
Praktični pomen potreb v dolgotrajni oskrbi je na koncu ugotoviti, kakšno oskrbo nekdo potrebuje, se
pravi storitve, podporo, pripomočke, ukrepe, da bo lahko živelj človeka vredno življenje – torej bil
dejaven, vključen in zmožen odločati o svojem življenju. Gre torej za zelo konkretne 'potrebe', ki jih
zlahka opišemo. Vendar so te potrebe instrumentalne glede na resnične osebne potrebe uporabnikov,
ki jih določajo njihove osebne nuje in cilji. »Potrebe po dolgotrajni oskrbi« so torej predvsem odgovori
na potrebe, ki jih nekdo v svojem življenjskem svetu ima. Resnične potrebe izražajo cilji, želje,
prioritete. Definiramo jih lahko kot presežek določene življenjske situacije oz. voljo po njeni
spremembi. Potrebe po dolgotrajni oskrbi so torej operacionalizacija, kako to storiti. Bodisi v smislu
podpore pri izvajanju dejavnosti, ki pomenijo uresničevanje življenjskih ciljev, bodisi kot opora pri
uresničevanju pravic oz. odpravljanju krivic na povsem osebni ravni, ki izhajajo iz vnaprejšnje, apriorne,
družbeno ustvarjene nezmožnosti uresničevanja osebnih ciljev. Bodisi dejavnosti bodisi pravice
moramo razumeti kot orodje za uresničevanje tistega, kar nam je pomembno.77
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O dihanju kot o potrebi lahko govorimo tudi na ravni homeostaze (izmenjave kisika in ogljikovega dvokisa). Seveda pa je
to potreba, ki je večinoma ne zaznavamo.
77

Tudi če so dejavnosti včasih same sebi namen oz. nimajo pričakovanih posledic onkraj dejavnosti same (npr. tek zaradi
užitka v teku, igranje ipd.), je njihov (ne)namen estetski učinek same dejavnosti.
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Četudi nas torej zanimajo predvsem odgovori na potrebe oz. 'potrebe po dolgotrajni oskrbi', ne smemo
ubirati bližnjice in jih zamenjevati za potrebe, ki jih človek resnično ima. Ne gre le za konceptualni
problem, tudi ne le za spoštovanje človeškosti, gre tudi za učinkovitost odgovora – bliže bomo
resničnim potrebam bolj ustrezen bo odgovor nanje in s tem tudi oskrba kakovostnejša in učinkovita.
Še večja tovrstna napaka pa je enačenje potreb z obstoječimi odgovori, ki so na voljo. Ne moremo
namreč ugotavljati, da ima nekdo potrebo po namestitvi v dom ali po pomoči na domu niti po
spremstvu. S takim pristopom še bolj metonimiziramo potrebe in zožimo učinkovitost in ustreznost
odgovora (in ne upoštevamo človeka v njegovem dojemanju življenjske situacije).
Povezanost ravni
Pregled tega, kako se dihanje uresničuje na različnih ravneh, kot smo jih povzeli po Maslowu, nam je
pokazal, da je dihanje, ne le kot dejavnost, ampak kot pomembna funkcija, povezano z vsemi ravnmi
človeškega življenja. Pri tem ne gre le za posredne povezave, kakor je ta, da je dihanje instrumentalno,
kot življenjska funkcija, nujno za izvajanje katerekoli druge dejavnosti, ali pa za metaforično vrednost
dihanja, kot prispodobe, predvsem življenja, na 'višjih ravneh' delovanja. Dihanje je tudi neposredni
del dogajanja na ravneh, ki niso le življenjske funkcije (petje, smeh, kajenje idr.). Dihanje, ki seveda
ostane življenjska (fiziološka) funkcija, preskoči na druge ravni in poleg te osnovne funkcije dobi še
svojo konkretno funkcijo pri ustvarjanju varnosti, odnosov in ljubezni, samospoštovanja in
samouresničevanja, pa tudi preseganja sebe. Ravno tako, kakor je dihanje avtonomna življenjska
funkcija kot fiziološki proces, je dihanje avtonomna funkcija 'višjih' ravni. Avtonomna tako, da upošteva
zakonitosti značilne za določeno raven in se po njih ravna. Dogajanje na drugih ravneh dihanje lahko
pospešuje ali omejuje (zadržuje), predvsem pa dihanje na drugih ravneh dobi ravni lasten pomen in
funkcijo.
Na vsaki ravni smo našli metaforo ali metonimijo dihanja, ki opisuje dogodke lastne neki ravni. Seveda
ugotovitev glede povezanosti dihanja z drugimi ravni človeškega delovanja in obstoja, nismo
utemeljevali na teh metaforah. Bile so le koristna popestritev, pokazatelj, ki nas je vodil tudi do stvarnih
»dihalnih dogodkov« značilnih za to raven. Če rečemo, da »dihamo kot en mož«, je to res prispodoba
in lahko tudi to ostane – ne pomeni nič drugega kot podobnost med dvema procesoma, lahko pa
pomeni tudi realen proces usklajevanja dihanja in z njim gibov pri nekem skupinskem opravilu.
Podobno je izraz »boriti se do zadnjega diha« predvsem metonimija, a tudi izraz resničnega namena,
da je nekdo pripravljen za nekaj dejansko žrtvovati življenje in se boriti do zadnjega diha. Prav paradoks
metafore, ki ni zgolj metafora, nam lahko pomaga pri boljšem konceptualiziranju potreb. V primeru
»boja do zadnjega diha« metafora s svojo uresničitvijo umre, v primeru »dihanja kot en mož« pa šele
zaživi. V tem je pojem potrebe podoben – nekatere potrebe po njihovi uresničitvi zamrejo, druge šele
zaživijo. Dejavnost, ki izhaja iz potrebe, lahko potrebo zadovolji ali pa jo spodbudi. Prav pri dihanju, ki
je, med drugim, temeljna življenjska funkcija, lahko opazujemo tak proces. S kihanjem, kašljanjem ali
zehanjem lahko odpravimo neko nelagodje, s petjem, govorom in smehom pa dihanje pospešujemo,
krepimo potrebo po njem. V prvem primeru je potreba po dihanju nuja, v drugem želja.
Očitno pa je, da ne gre le za delitev na homeostatične potrebe, tiste, ki nastajajo iz neravnovesja vnosa
in izločanja, in na eksistencialne potrebe, ki izhajajo iz krepitve naše navzočnosti v bivanjskem svetu,
temveč je potek uresničevanja na entropičen ali sintropičen način odvisen od registra dejavnosti, ki jo
v okviru zadovoljevanja oz. uresničevanja potrebe ali želje izvajamo. Smeh se ne odvija po načelih
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homeostaze temveč duhovitosti in humorja. Gre torej za to, kako se različne ravni ali, bolje rečeno,
področja, naše eksistence med seboj povezujejo in prepletajo. Prav zato jih je treba jemati v celoti in
celostno.
Hierarhija prioritet in ne potreb
Hierarhija potreb, kot jo je zastavil Maslow ni ne absolutna ne univerzalna. Ustvarjajo jo na eni strani
družbene, na drugi pa osebne ali situacijske prioritete.
Med udeleženci projekta »individualiziranega financiranja« je bil tudi Franc78, ki je imel težave z
dihanjem in zaradi tega bil prisiljen nekaj časa živeti v zavodu. Zanj je bilo svobodno življenje zunaj
ustanove bolj pomembno kakor pa dihanje, pa čeprav mu je bilo jasno, da gre za osnovno življenjsko
funkcijo, a svoboda je bila zanj temeljnega pomena (Flaker et al. 2011: 38–40), s tem v skladu so bili
njegovi cilji oz. prioritete dobiti svoje stanovanje, imeti dohodke, se družiti s prijatelji in delati tisto, kar
mu je bilo najbolj pri srcu (obisk koncertov ipd.). Ukvarjati se z dihalnimi težavami, je bil zanj obroben,
morda instrumentalen cilj (ibid.: 75–92). Njegova lastna, osebna hierarhija cilje (oz. potreb) je bila
jasna. Prevladali so cilji, v Maslowljevih besedah, samouresničevanja.
Če torej hierarhija obstaja je dvosmerna. Kakor fiziološke 'potrebe' – bolje rečeno funkcije – določajo
oz. so podlaga, dejavnosti, ki so od njih razmeroma avtonomne, velja tudi nasprotno, da želje, cilji
določajo tudi potek prvih. Če gledamo na potrebe iz perspektive človeške eksistence, torej
samouresničevanja, uresničevanja naše človeškosti, potem so osnovne življenjske funkcije
instrumentalnega pomena. Dihamo (jemo, pijemo, spimo, izločamo itn.) zaradi tega, da lahko v
življenju naredimo to, kar se nam zdi pomembno (pa tudi iz samega užitka in veselja, ki ga s temi
dejavnosti imamo) in ne prav nasprotno, da delamo v življenju vse samo zato, da bi živeli.
Tudi zato ne moremo govoriti o osnovnih življenjskih funkcijah kot temeljnih življenjskih dejavnostih,
nasprotno gre za instrumentalne življenjske dejavnosti (če ne gre za užitek v njih samih). Ideologija, ki
jo izraža delitev na temeljne (ADL) in instrumentalne79 življenjske dejavnosti (IADL), namreč te
dejavnosti fetišizira, jih postavi na piedestal. Res je, da živimo telesno, a uresničujemo se v največji
meri zunaj telesa, navadno v stiku in sodelovanju z drugimi. Fetišizacija telesnih funkcij je bržkone
kompenzacija za nezmožnosti netelesnega samouresničevanja.
Hkrati pa je telesnost oprijemljiva, ne le kot garant eksistence, temveč tudi kot nekaj, kar laže
objektivno spoznamo. Telo, telesne, življenjske funkcije so dovolj konkretne, vidne in očitne – zato, ko
govorimo o ugotavljanju in ocenjevanju potreb tudi bolj vabljive in priročne. V situacijah dolgotrajne
oskrbe tudi navadno bolj pogoste in dostikrat tudi pereče. Zato jim moramo posvetiti dolžno pozornost
in poskrbeti, da bodo potrebe ali nuje, ki iz njih izhajajo ustrezno in kvalitetno zadovoljene. A ne na
račun tega, da bi zanemarili eksistencialna vprašanja, da se ne bi vprašali za kaj človek živi in kaj hoče
v življenju uresničiti.

78

Ime izmišljeno tudi v citiranem delu.

79

Ali kot v slovenščino pogosto prevajamo 'podporne' življenjske dejavnosti.
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Videli smo, da dihanje, čeprav ga imamo za temeljno življenjsko funkcijo, obstaja kot pomemben del
dejavnosti tudi na »višjih ravneh«. Ne le da so t. i. višje ravni tudi temeljne glede na človeško
eksistenco, temveč tudi vsebujejo t. i. nižje ravni. O hierarhiji lahko pogojno govorimo le v smislu
rastoče kompleksnosti in večje diskurzivne abstraktnosti. Telesne dejavnosti so bolj konkretne,
medtem ko so osebnostne, socialne in eksistencialne, ko jih pojmujemo, bolj abstraktne in manj
telesne, ko jih izvajamo. Prav isto lahko ugotavljamo tudi za sam pojem potreb, ki obstaja predvsem
kot pojem, ki šele zahteva našo lastno dejavnost.
Potrebe se sicer lahko nanašajo na telesne dejavnosti oz. imajo, kar smo poimenovali naravni
eksistenčni okvir. A imajo vedno še poleg tega družbeno normativni oz. funkcionalni register, pogosto
pa tudi ohranjevalni ali obnovitveni register, ki je pomemben v primerih prikrajšanosti (kar je izrednega
pomena prav pri dolgotrajni oskrbi) in inovativni register, ki ustvarja nove rešitve oz. odgovore na
potrebe (in povratno nove potrebe same). Ti trije registri veljajo tudi za potrebe, ki nimajo naravnega
eksistenčnega okvirja, ki so torej rezultat zgolj naše človeške, družbene eksistence in ne zgolj fizičnega
obstoja (Flaker et al. 2008: 387–388) in so torej resnični registri potreb, saj je prvi register bolj okvir
njihovega zaznavanja in zadovoljevanja.
Potrebe namreč lahko razdelimo na zadovoljene in nezadovoljene na eni strani, ter na zaznane in
spregledane na drugi strani. Iz teh dveh dimenzij lahko sestavimo 2X2 tabelo, ki ponazarja kombinacije
med naštetimi kategorijami potreb. Govorimo torej lahko o realiziranih potrebah (zaznanih in
zadovoljenih), o samoumevnih (zadovoljenih, ki jih pa ne zaznavamo – kot večidel velja za dihanje), o
perečih (zaznanih, a nezadovoljenih) in skritih (nezadovoljenih, ki jih ne zaznamo) (Flaker et al. 2008:
394–396).
V dolgotrajni oskrbi ne gre samo zadovoljevanje perečih, temveč tudi za konzervacijo (ohranjanje)
realiziranih in samoumevnih, predvsem pa tudi odkrivanje skritih potreb. Tako kot ekologi na družbeni
ravni, delavci dolgotrajne oskrbe morajo na osebni ravni iskati skrite potrebe, skupaj z uporabniki
odkrivati, kaj jim še manjka, da bi resnično bolje in bolj polno živeli. Pravzaprav tu ne gre za ustvarjanje
novih potreb, temveč za ustvarjanje novih dejavnosti, ki zmorejo človeka bolj uresničiti, pogosto tudi
prav na telesni ravni – da bolj na polno in svobodno zadiha.
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Glavne ugotovitve in implikacije za vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe
Potrebe so večplasten pojem, ki v jedru vsebuje tudi že presežena pojmovanja potreb kot primanjkljaja,
socialno politične norme in pravice, predvsem pa v zadnji generaciji pojmovanja tudi empirično
ugotovljivo osebno avtonomijo pri določanju prioritet. V dolgotrajni oskrbi moramo torej potrebe
zaradi protislovnosti pomenov, ki jih pojem vsebuje, imeti predvsem za tehnični termin, poudarjati pa
predvsem slednji pomen tega izraza – empirično avtonomijo potreb.
Maslowljev model potreb je sicer v svojem času pomenil pomemben premik od homeostatičnega
pojmovanja potreb, a je že zdavnaj presežen (kot preveč psihološki in ontološki). Za konceptualno
diskusijo potreb so bolj ustrezni več dimenzionalni za praktično uporabo spremljanja pa kartografsko
indeksativni (Flaker et al. 2008).
Hierarhija potreb ne obstaja. Ni niti temeljnih niti višjih potreb. Ravno tako ni temeljnih in višjih
dejavnosti. Zato je treba pri zakonskih definicijah in taksonomijah opustiti izraze in pojmovanja
»temeljnih življenjskih« in »podpornih (instrumentalnih)« dejavnosti (opravil). Nadomestimo jih lahko
pomensko bolj ustrezno z dejavnostmi osebne oskrbe ali nege in vsakdanjimi (gospodinjskimi) opravili.
Obstajajo različni registri odčitavanja potreb. Med njimi obstajajo določena hierarhična razmerja glede
na stopnjo abstraktnosti ravni odčitavanja. Za načrtovanje (osebno in skupnostno) dolgotrajne oskrbe
je pomembno odčitavanje perečih potreb, zagotavljanje ohranjanja zadovoljenih (samoumevnih in
uresničenih) kakor tudi odkrivanje skritih potreb.
Treba je razlikovati med: (temeljnimi) življenjskimi funkcijami, življenjskimi dejavnostmi in potrebami.
Medtem ko so življenjske funkcije v srži zanimanja medicine, pa v dolgotrajni oskrbi nimajo tako
pomembnega mesta – za vsakdanje življenje so predvsem instrumentalnega pomena. V dolgotrajni
oskrbi so v ospredju zanimanja življenjske dejavnosti in potrebe.
Življenjske dejavnosti so opisni pojem z jasnim referentom, potrebe pa nasprotno velelni in namenilni
z nejasnim referentom, so metafora ali metonimija za nujno ali želeno spremembo. Zato je v praktičnih
postopkih uveljavljanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe treba »potrebe« vedno dekonstruirati,
razvozlati metaforo, kaj v smislu dejanj resnično pomeni.
Pri tem moramo posebej paziti, da z odgovori ne metonimiziramo potreb oz. da izvedemo odgovore iz
potreb kot metafor za akcijo oz. spremembe. Ocenjevanje potreb je podlaga za celostni odgovor na to,
kar uporabnik oblikuje kot svoje potrebe.
Če smo zanikali hierarhijo potreb ali dejavnosti, pa nismo zanikali slojevitosti človeškega bivanja.
Zavedati se moramo, da imajo iste dejavnosti, funkcije ali potrebe različne registre odčitavanja in jih
moramo v praktičnih postopkih tako tudi razumeti, obravnavati in načrtovati odgovore nanje. Pri tem
pa se moramo izogibati fetišizaciji, prevladi enega registra, okvira nad drugimi – telesnega
(zdravstvenega), doživljajskega (psihološkega), interakcijskega (socialnega), strukturnega
(socialnopolitičnega in političnoekonomskega).
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Priloga C: Ocenjevalni obrazec NBA-SLO, navodila za rabo
obrazca in obrazec za osebni načrt
Ocenjevalni obrazec za ugotavljanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe za
odrasle (NBA-SLO)
Modul 1: Gibanje

V skladu s kriteriji 1.1 do 1.5 vrednotimo izključno ali je nekdo sposoben vzdrževati ali spreminjati
svoj položaj in se gibati brez pomoči druge osebe.
Vrednotimo telesno moč, ravnotežje, koordinirano gibanje itd. in ne ciljnega gibanja.
Samostojen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Spreminjanje položaja v
postelji
Ohranjanje stabilnega
sedečega položaja
Presedanje

0 0

Gibanje v bivalnem
prostoru
Hoja po stopnicah

Večinoma
samostojen
1

Večinoma
odvisen
2

Popolnoma
odvisen
3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

Obrazložitev:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.6 Sposobnost uporabe obeh rok in obeh nog
da

ne

Obrazložitev:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Seštevek posameznih točk:

Skupne točke:

145

Modul 2: Kognitivne in komunikacijske sposobnosti

V sklopih 2.1. do 2.8 vrednotimo izključno kognitivne sposobnosti in aktivnosti, to so sposobnosti
prepoznavanja, odločanja in vodenja in ne motoričnih sposobnosti. Pri komunikacijskih sklopih 2.9 do
2.11 je treba upoštevati tudi slušne ali govorne težave.

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

Prepoznavanje
bližnjih
Orientacija v
prostoru
Orientacija v
času
Spominjanje
pomembnih
dogodkov ali
opažanj
Vsakodnevna
opravila
Sprejemanje
odločitev
v
vsakdanjem
življenju
Razumevanje
dejstev
in
informacij
Prepoznavanje
tveganj
in
nevarnosti
Izražanje
osnovnih
potreb
Razumevanje
navodil
Sodelovanje v
pogovorih

Sposobnost
obstaja, je
neokrnjena
0 0

Sposobnost
večinoma
obstaja
1

Sposobnost
večinoma ne
obstaja
2

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

Sposobnost ne
obstaja
3

Obrazložitev:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Vsota posameznik točk:

Skupne točke:
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Modul 3: Vedenje in duševno zdravje

V modulu vrednotimo ponavljajoče vedenjske in psihične težave, ki so posledice zdravstvenega stanja,
in je zaradi njih potrebna pomoč druge osebe.
Pri kombinaciji različnih vedenj je pogostost dogodkov s potrebo po pomoči le enkrat zajeta, npr. ali
bo nočni nemir (zaradi strahu) opredeljen pod točko 3.2 ali pod točko 3.10.

Nikoli ali zelo
redko
3.1

Redko (1x do
3x v dveh
tednih)

Pogosto (dvakrat
ali večkrat na
teden, vendar ne
dnevno)

Dnevno

Izstopajoče
motorične motnje
vedenja
Nočni nemir

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

Samopoškodovalno in
drugo avtoagresivno
vedenje
Poškodovanje
predmetov
Fizično agresivno
vedenje do drugih
Verbalna agresija

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

3.9

Druge izstopajoče
glasovne posebnosti
Zavračanje pomoči in
drugih podpornih
ukrepov
Prividi in blodnje

0 0

1

3

5

3.10

Strahovi

0 0

1

3

5

3.11

Pomanjkanje
motivacije zaradi
depresije
Družbeno
nesprejemljivo
vedenje
Druga malomarna in
nesprejemljiva
vedenja

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

0 0

1

3

5

3.2
3.3.

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.12

3.13

Obrazložitev:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vsota posameznik točk:

skupne točke:
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Modul 4: Samooskrba – podatki o oskrbi

Parenteralna prehrana ali hranjenje po sondi
Parenteralno (npr. port)

Ni relevantno (4.13)
Način prejemanja

Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG)

črpalka

Perkutana endoskopska jejunostoma (PEJ)

brizgalka

Želodčna sonda (skozi nos)

infuzija

Urinska inkontinenca

Popolnoma kontinenten (ni nenadzorovanega izločanja) (ni relevantno za 4.11)
Večinoma kontinenten (nenadzorovano izločanje do dnevno, izločanje po kapljicah) (ni
relevantno za 4.11)

Večinoma inkontinenten (nenadzorovano izločanje večkrat dnevno)
Popolnoma inkontinenten
Stalni urinski kateter
Začasni urinski kateter
Urostoma, nefrostoma

Inkontinenca blata

Popolnoma kontinenten (ni nenadzorovanega izločanja blata) (ni relevantno za 4.12)
Večinoma kontinenten (izločanja blata le občasno ne nadzoruje ali pa ga izloča v majhni količinah)
(ni relevantno za 4.12)
Večinoma inkontinenten (redko nadzoruje izločanje blata)
Popolnoma inkontinenten
Kolostoma, ileostoma

Obrazložitev:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Modul 4: Samooskrba - ocenjevanje

Vrednotimo sposobnost izvajanja določenih aktivnosti. Pri tem ni pomembno ali so vzroki za nezmožnost
samostojnega izvajanja aktivnosti poškodbe telesnih ali mentalnih funkcij ali če so ti vidiki delno upoštevani
že pri drugih modulih.

Samostojen

Večinoma
samostojen

Večinoma
odvisen

Popolnoma
odvisen

4.1

Umivanje sprednje
strani zgornjega dela
telesa

0 0

1

2

3

4.2

Osebna higiena obraza

0 0

1

2

3

4.3

Umivanje intimnih
predelov
Tuširanje in kopanje
vključno z umivanjem las
Oblačenje in slačenje
oblačil zgornjega dela
telesa
Oblačenje in slačenje
oblačil spodnjega dela
telesa

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

4.7

Priprava hrane in pijače

0 0

1

2

3

4.8

Hranjenje

0 0

3

6

9

4.9

Pitje

0 0

2

4

6

4.10

Uporaba stranišča ali
straniščnega stola
Obvladovanje posledic
urinske inkontinence in
ravnanje s stalnim
katetrom in urostomo
Obvladovanje posledic
inkontinence blata in
oskrba stome

0 0

2

4

6

0 0

1

2

3

0 0

1

2

3

4.4
4.5

4.6

4.11

4.12

Samostojen

4.13

Parenteralno hranjenje,
enteralno hranjenje ali
hranjenje preko stome

0 0

Oskrba s
pomočjo
Niti dnevno, niti

Dnevno, kot dodatek

Izključno ali

stalno

k oralni prehrani

skoraj izključno

0

6

3
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Obrazložitev:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vsota posameznik točk:

skupne točke:

Modul 5: Sposobnost spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev

Podatki o zdravniški oskrbi in oskrbi z zdravili

Obiskovanje zdravnikov

ne

______________________________________________________________________________________
Zdravila

ne

______________________________________________________________________________________

Podatki o trenutnem zdravljenju/terapevtski obravnavi

ne

fizioterapija
delovna terapija

logopedija
medicinska pedikura
patronažno varstvo
______________________________________________________________________________________
Podatki o zdravljenju in drugih terapevtskih ukrepih

ne

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Modul 5: Sposobnost spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev –
ocenjevanje

Ocenjujejo se samo s strani zdravnika predpisani ukrepi, ki se nanašajo na obstoječe bolezen in za
katere se pričakuje, da bodo potrebni najmanj šest mesecev. Vrednotimo ali lahko oseba praktično
izvaja predpisane aktivnosti.
Pri tem ni pomembno ali so vzroki za nezmožnost samostojnega izvajanja aktivnosti poškodbe telesnih
ali mentalnih funkcij.
Ocenjevanje sposobnosti spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev
Pogostost pomoči (vnesite število)
Ni
potreb
5.1

Jemanje zdravil

5.2

Dajanje injekcij

5.3

Oskrba žilnih katetrov in portov

5.4

Aspiracije in terapija s kisikom

5.5

Hladno topli ovitki in obkladki

5.6
5.7

Meritve in razumevanje
izmerjenih telesnih parametrov
Medicinsko tehnični pripomočki

5.8

Zdravstvena nega ran

5.9

Oskrba stome

5.10

Redna katetrizacija sečnega
mehurja in metode čiščenja
črevesja
Terapevtski ukrepi v domačem
okolju
Časovno in tehnično zahtevnejše
intervencije zdravljenja na domu
Obiski zdravnikov

5.11
5.12
5.13
5.14

5.15

Samostojen

Na dan

Na
teden

Na
mesec

Obiski drugih zdravstvenih
ustanov (v trajanju največ treh
ur)
Daljši obiski drugih zdravstvenih
ustanov (več kot tri ure)

Obrazložitev:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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5.16 Upoštevanje diet in drugih navodil zdravnika ali terapevta:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
0

ni potrebe

0

samostojen (zadostuje priprava dietnega obroka )

1

večinoma samostojen (treba jo je opomniti ali ji dati dodatne usmeritve najmanj 1x dnevno )

2

večinoma odvisen (treba jo je opomniti ali ji dati dodatne usmeritve najmanj večkrat dnevno)

3

popolnoma odvisen (vedno potrebuje navodila in nadzor)

Obrazložitev:
__________________________________________________________________________________
Vsota posameznik točk:

skupne točke:

Modul 6: Vsakdanje življenje in socialni stiki

Vrednotimo, ali določene aktivnosti lahko samostojno izvaja. Ni pomembno, ali se pri izvajanju
aktivnosti sooča z ovirami, ki so posledica poškodb somatskih ali kognitivnih funkcij ali če so posamezni
vidiki že upoštevani v drugih modulih.

Samostojen
6.1

Večinoma
samostojen
1

Večinoma
odvisen
2

Popolnoma
odvisen
3

0

6.2

Načrtovanje poteka
dneva in prilagajanje
spremembam
Počitek in spanje

0

1

2

3

6.3

Samozaposlitev

0

1

2

3

6.4

Načrtovanje prihodnosti

0

1

2

3

6.5

Neposredni stik z drugimi

0

1

2

3

6.6

Ohranjanje stikov z
ljudmi, ki niso v bližnji
okolici

0

1

2

3

Obrazložitev:___________________________________________________________________________

Vsota posameznih točk:

skupne točke:
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Modul 7: Aktivnosti zunaj domačega okolja
V tem modulu so zajete tako sposobnosti gibanja zunaj domačega okolja, kakor tudi udeležba pri
aktivnostih zunaj domačega okolja. Aktivnosti so ocenjene ob upoštevanju želja in sposobnosti
posameznika.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

7.7

Zapustitev stanovanja
Gibanje zunaj
stanovanja oz. objekta
Uporaba javnih
prevoznih sredstev
Vožnja v osebnem
avtomobilu kot sovoznik
Udeležba na kulturnih,
verskih ali športnih
prireditvah
Obisk šol, delovnih
mest, delavnic za
invalide, dnevnih
centrov
Udeležba pri ostalih
dejavnostih z drugimi
ljudmi

Ni
potrebe /
Noče
0
0

Samostojen
0
0

S
Z občasnim
pomočjo
spremstvom
drugega
1
2
1
2

Niti s
pomočjo
drugega
3
3

0

0

1

2

3

0

0

1

2

3

0

0

1

2

3

0

0

1

2

3

0

0

1

2

3

Obrazložitev:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vsota posameznih točk:

skupne točke:
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Modul 8: Gospodinjska opravila
Osebe, ki potrebujejo pomoč ali oskrbo, same niso sposobne opravljati določenih del v gospodinjstvu,
saj jim primanjkuje moči npr. že pri čiščenju. Prav tako pa niso dovolj mobilne, da bi lahko same
opravljale osnovne nakupe. Gre za pomoč, ki ni nujno povezana z oskrbo. Ocenjujemo stopnjo
samostojnosti osebe pri opravljanju gospodinjskih in nekaterih drugih aktivnosti (uporaba telefona in
drugih IKT naprav).

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8
8.9

Vsakodnevno nakupovanje
Priprava hrane
Enostavna (lažja) opravila
pri pospravljanju in čiščenju
Zamudna (težja) opravila pri
pospravljanju in čiščenju
Organizacija in izvajanje
negovalnih ali gospodinjskih
storitev
Upravljanje s financami
Urejanje dokumentacije
Uporaba telefona
Uporaba drugih
informacijsko
komunikacijskih naprav

Ni
potrebe
/ Noče
0
0
0

Samostojen

Večinoma
samostojen

Večinoma
odvisen

Popolnoma
odvisen

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

0

0

1

2

3

0

0

1

2

3

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

Obrazložitev:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Vsota posameznik točk:

skupne točke:
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Navodila za rabo obrazca za ugotavljanje upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe za odrasle (NBA-SLO)
MODUL 1: GIBANJE

Ocene kažejo v kolikšni meri je nekdo sposoben vzdrževati ali spreminjati svoj položaj in se gibati brez
pomoči druge osebe. Ocenjujemo telesno moč, ravnotežje, koordinirano gibanje itd. in ne ciljnega
gibanja. Pri ocenjevanju ne upoštevamo omejitev pri načrtovanju, upravljanju in izvajanju motoričnih
opravil, ki izhajajo iz kognitivnih ovir.

1.1. Spreminjanje položaja v postelji
Različni položaji v postelji, obračanje in namestitev
Samostojen:

Samostojno ali z uporabo pripomočkov (stranica
postelje, trapez, ograjica, nadzorna plošča za
hidravlično posteljo) lahko sama spreminja
položaj.

Večinoma samostojen:

Položaj lahko spreminja le ob izročenih
pripomočkih oziroma ob delni pomoči druge
osebe.

Večinoma odvisen:

Oseba lahko pri spreminjanju položaja le malo
sodeluje, npr. se obrne na hrbet, se drži
posteljnega okvirja, lahko sledi navodilom, kot
so: »Prosim prekrižajte roke na prsih, sklonite
glavo na prsi …«

Popolnoma odvisen:

Pri spreminjanju položaja telesa oseba ne more
sodelovati oz. lahko sodeluje le minimalno.

1.2 Ohranjanje stabilnega sedečega položaja
Ohranjanje sedečega položaja na postelji, stolu ali v sedežu.
Samostojen:

Je samostojna, tudi v primerih, ko mora popraviti
svoj položaj sedenja (torej uspešno lahko
spreminja položaj sedenja).

Večinoma samostojen:

Kratkotrajno ohranja sedeč položaj, npr. med
obrokom, pri umivanju, pomoč pa potrebuje pri
daljšem
ohranjanju
ali
spreminjanju
(popravljanju) položaja sedenja.
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Večinoma odvisen:

Oseba se zaradi omejene gibljivosti telesa tudi s
pomočjo naslonjala ali stranske opore ne more
zadržati v zravnanem položaju, zato potrebuje
pomoč pri ohranjanju položaja tudi v času
obroka ali med umivanjem.

Popolnoma odvisen:

Ne more sedeti. Zaradi spremenjenega
mišičnega tonusa telesa in glave lahko samo leži
v postelji ali na počivalniku.

1.3 Presedanje
Vstajanje iz vzdignjene sedalne površine, roba postelje, stola, sedeža, fotelja, klopi, stranišča idr. in
presedanje na voziček, straniščno školjko, straniščni/toaletni stol.
Samostojen:

Oseba je samostojna, kadar ne potrebuje
pomoči druge osebe pri vstajanju, tudi če za
vstajanje potrebuje pripomočke ali podlago oz.
oprijemalke (lahko se npr. odrine od mize,
naslonjala ali druge podlage). Kot samostojne
lahko ocenimo tudi tiste, ki sicer ne morejo
vstati, se pa lahko z rokami brez tuje pomoči
presedejo (npr. iz postelje v voziček, iz vozička na
stranišče).

Večinoma samostojen:

Lahko vstane ali se presede, pri tem rabi le
minimalno pomoč (oporo roke, podano dlan)
druge osebe.

Večinoma odvisen:

Oseba pri vstajanju, presedanju sodeluje v zelo
majhni meri, (npr. lahko stoji kratek čas) in
potrebuje vedno (precejšnjo) pomoč druge
osebe.

Popolnoma odvisen:

Vstajanja ali presedanja ni sposobna. Treba jo je
dvigati ali nositi.

1.4. Gibanje v bivalnem prostoru
Varno gibanje po stanovanju ali med sobami v bivalnem prostoru ustanove.
Referenčni ovir za dolžino gibanja v bivalnem prostoru je 8 metrov. Sposobnost prostorske orientacije
in hoje po stopnicah vrednotimo v poglavjih 2.2 in 1.5.
Samostojen:

Giblje se samostojno, lahko z uporabo
pripomočkov za gibanje (rolator, hodulja,
invalidski voziček, bergle, palica za hojo) ali
drugih predmetov.
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Večinoma samostojen:

Giblje se pretežno samostojno.
Potrebuje pomoč druge osebe pri pripravi
pripomočkov za gibanje (rolator, hodulja,
bergla, palica za hojo), nadzor z vidika varnosti
ali občasno podporo druge osebe.

Večinoma odvisen:

Lahko naredi le nekaj korakov ali se premakne
s pomočjo invalidskega vozička nekaj metrov ali
se giblje samo ob podpori drugih oseb. Lahko
se premika tudi tako, da se plazi ali kobaca.

Popolnoma odvisen:

Treba jo je nositi ali potiskati v invalidskem
vozičku brez njenega sodelovanja.

1.5. Hoja po stopnicah
Hoja po stopnicah med dvema nadstropjema.
Hojo po stopnicah vrednotimo neodvisno od bivalnih okoliščin osebe.
Samostojen:

Vzpenja se po stopnicah v pokončni drži, brez
pomoči druge osebe.

Večinoma samostojen:

Po stopnicah hodi samostojno, vendar jo je treba
spremljati zaradi nevarnosti padca.

Večinoma odvisen:

Po stopnicah lahko hodi le z oporo ali tako, da se
oprime ali drži druge osebe.

Popolnoma odvisen:

Treba jo je prenesti ali prepeljati s pomočjo
pripomočkov. Sama pri tem ne more sodelovati.

1.6 Posebna določila: Sposobnost uporabe obeh rok in obeh nog
Osebe, ki potrebujejo posebno oskrbo ter specifično in zelo visoko stopnjo pomoči, se prav tako
uvrstijo v 5. stopnjo nege, tudi če je vsota točk nižja od 90.
Upoštevamo osebe, ki po točkah ne dosegajo 5 stopnje, vendar pa se lahko ocena zaradi resnosti
problemov prilagodi, da doseže 5 stopnjo. Do 5 stopnje so avtomatsko upravičeni tisti, ki niso sposobni
uporabe obeh rok in obeh nog (to pomeni, da v modulu 1 dobijo vse možne točke, in sicer 15 oz.
ponderirano 10). Z vidika zdravstvene nege so posamezne bolezenske težave pri vrednotenju izvzete.
Čeprav je prisotna popolna odvisnost od pomoči druge osebe, je možno, da pri teh osebah v modulih
2 in 3 ni nobene okvare, v modulu 6 pa je okvara v manjši meri, tako da ne dosežejo 90 skupnih točk.
Popolna izguba sposobnosti (funkcij) prijema, stanja in hoje.
Ni nujno, da navedeni kriterij »nesposobnosti uporabe obeh rok in nog« zajema tudi gibalne ovire rok
in nog, ki bi lahko nastale zaradi paralize določenih delov telesa. Popolno izgubo funkcije prijema, hoje
ali stoje je treba oceniti neodvisno od vzroka. To se lahko zgodi tudi npr. ljudem v umetni komi, s hudimi
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krči, paralizo oz. ohromelostjo, z močnim tremorjem in rigorjem, atetozo. Nesposobnost uporabe rok
in nog ocenimo tudi, ko še vedno obstaja minimalna preostala gibljivost rok, na primer ko lahko osebe
s komolcem upravljajo električno vodilo (joystick/ročico) invalidskega vozička, ali kadar imajo le še
neobvladljive prijemalne reflekse.

MODUL 2: KOGNITIVNE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
V sklopih 2.1. do 2.8 vrednotimo izključno kognitivne sposobnosti in aktivnosti, to so sposobnosti
prepoznavanja, odločanja in vodenja in ne motoričnih sposobnosti. Pri komunikacijskih sklopih 2.9 do
2.11 je treba upoštevati tudi slušne ali govorne težave.
Upoštevamo štiristopenjsko lestvico, ki ne vrednoti aktivnosti temveč intelektualne sposobnosti. Pri
vrednotenju ni pomembno ali je prej samostojna oseba te sposobnosti izgubila ali pa jih ni nikoli
pridobila.
Lestvica:
0 = sposobnost obstaja, je neokrnjena (Sposobnost (domala) povsem obstaja.)
1 = Sposobnost večinoma obstaja (Sposobnost pretežno (večino časa, v večini situacij) obstaja. Oseba
ima težave z reševanjem težavnejših ali zahtevnejših opravil.)
2 = Sposobnost večinoma ne obstaja (Sposobnost je močno okrnjena, vendar je jasno, da obstaja.
Oseba ima težave pogosto ali v različnih okoliščinah. Opraviti zmore le nekaj opravil. Na voljo ima
pomožna sredstva.)
3 = Sposobnost ne obstaja (Sposobnost ne obstaja ali pa je prisotna redko in v zelo majhni meri.)

2.1 Prepoznavanje bližnjih
Sposobnost prepoznavanja bližnjih, to so ljudje iz bližnjega (neposrednega) okolja, s katerimi imajo
osebe redne stike, denimo: družinski člani, sosedje in formalni oskrbovalci.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Takoj prepozna druge iz svojega neposrednega
okolja.

Sposobnost večinoma obstaja:

V pogovoru na primer, prepozna poznane ljudi
šele po daljšem času ali pa ima težave s
prepoznavanjem poznanih ljudi, sicer ne
vsakodnevno, vendar v rednih presledkih.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Prepoznavanje bližnjih oseb je redko ali pa osebe
ne prepozna v pravem kontekstu (zamenja
vloge, »prepozna« tujca kot njemu poznano
osebo…). Sposobnost prepoznavanja je lahko
tudi odvisna od poteka dneva oz. trenutnega
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razpoloženja, kar pomeni,
prepoznavanje niha.
Sposobnost ne obstaja:

da

v

času

Ne prepozna niti družinskih članov ali pa jih
prepozna samo izjemoma.

2.2 Orientacija v prostoru
Sposobnost orientacije v prostoru in prepoznavanje okolja, v katerem se oseba nahaja.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Ve, v katerem mestu se nahaja, v katerem
nadstropju in, kadar je ustrezno, v kateri
ustanovi se nahaja.
Znajde se v prostorih, ki jih redno uporablja. V
ožjem bivalnem okolju ali v ustanovi se ne izgubi,
prav tako se znajde v bližnji okolici zunaj doma.
Pozna npr. pot do bližnjih trgovin, avtobusne
postaje ali drugih pomembnih lokacij.

Sposobnost večinoma obstaja:

Ima težave pri orientaciji v okolici zunaj doma,
npr. ko zapusti hišo/stanovanje ima težave najti
pot nazaj. V lastnem bivalnem prostoru takšnih
težav nima.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

V lastnem bivalnem okolju se težko znajde. Ne
prepozna vselej prostorov in poti, ki jih redno
uporablja.

Sposobnost ne obstaja:

Tudi v lastnem bivalnem okolju potrebuje redno
podporo.

2.3. Orientacija v času
Sposobnost orientacije in prepoznavanja časa.
Sem sodijo ura, deli dneva (dopoldne, popoldne, večer), letni časi in časovno zaporedje v lastnem
življenju. Informacijo o sposobnosti časovne orientacija dobimo z odgovori na vprašanja o letnih časih,
letu, tednu, mesecu in dnevih.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Je časovno orientirana, brez težav smiselno
umešča dogodke v časovne okvire.

Sposobnost večinoma obstaja:

Večinoma se orientira v času, vendar ne stalno.
Težave ima recimo takrat, kadar mora brez
zunanje pomoči pri orientaciji (ura, svetloba ali
tema…) določiti del dneva.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Je kratkotrajno časovno orientirana. Tudi ob
pomoči zunanjih pripomočkov večinoma ni
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sposobna prepoznati delov dneva in rednih
aktivnosti, vezanih na določene dele dneva (npr.
čas za kosilo).
Sposobnost ne obstaja:

Razumevanje časovnih struktur in toka časa je
komajda ali sploh ni ohranjeno.

2.4 Spominjanje pomembnih dogodkov ali opažanj
Sposobnost spominjanja dogodkov ali opažanj iz bližnje ali daljne preteklosti.
To pomeni, da se spomni, tako kaj je zajtrkovala ali katere dejavnosti je izvajala v dopoldanskem času
kakor tudi letnice rojstva, kraja rojstva ali pomembnih življenjskih dogodkov, kot npr. poroka in
zaposlitev.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Spominja se dogodkov iz bližnje preteklosti ali pa
je sposobna z določenimi dejanji in gestami
nakazati, da se dogodkov spominja.

Sposobnost večinoma obstaja:

Ima težave s spomini na dogodke iz bližnje
preteklosti, oziroma potrebuje več časa, da o njih
razmisli, dobro pa se spomni dogodkov iz svojega
življenja, ki segajo dlje v preteklost.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Večinoma pozablja na dogodke iz bližnje
preteklosti. Ne vseh, a pomembnejših dogodkov
iz bolj oddaljenega obdobja življenja, se (še)
spomni.

Sposobnost ne obstaja:

Dogodkov, ljudi ali predmetov iz kateregakoli
obdobja svojega življenja se ne spominja (ali pa
se jih spominja le redko).

2.5 Vsakodnevna opravila
Sposobnost upravljanja dnevnih opravil v časovnem zaporedju (sosledju)
Poudarek je predvsem na dejavnostih, ki jih posameznik opravlja vsak dan v določenem zaporedju. To
se nanaša na opravila, ki jih nekdo izvaja dnevno ali skoraj vsak dan v življenju, npr. se obleče, si skuha
kavo ali pripravi mizo.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Dejavnosti izvaja samostojno in v pravilnem
zaporedju, zato je njihova izvedba uspešna.

Sposobnost večinoma obstaja:

Občasno izgubi rdečo nit in pozabi naslednji
korak izvajanja dejavnosti. Če jo kdo spomni,
lahko izvajanje samostojno nadaljuje.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Ima znatne težave in redno pozablja zaporedje
korakov pri izvajanju dejavnosti ali pa pozabi
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katerega od nujno potrebnih korakov pri
izvajanju.
Sposobnost ne obstaja:

Z izvajanjem dejavnosti niti ne prične ali pa po
prvih poskusih odneha.

2.6 Sprejemanje odločitev v vsakdanjem življenju
Sposobnost sprejemanja logičnih in primernih odločitev v vsakdanjem življenju
Sem sodi npr. sposobnost, da se uporabnik obleče vremenu primerno, da sprejme odločitve o izvajanju
dejavnosti kot so nakupovanje, klici sorodnikov in prijateljev, preživljanje prostega časa.
Pomembno je, da so odločitve osebe tudi dosledne tj. primerne za dosego zastavljenega cilja oziroma
določene mere varnosti, ugodja in zadovoljitve potreb npr. da obleče topla oblačila.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Tudi v neznanih situacijah zna sprejemati
ustrezne odločitve, kar vključuje recimo stik s
tujimi osebami npr. če neznanec pozvoni na
vratih.

Sposobnost večinoma obstaja:

Sprejema odločitve v vsakodnevnih ali vnaprej
dogovorjenih situacijah, v neznanih situacijah
pa ima težave z odločanjem.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Sprejema odločitve, ki pa v osnovi niso
primerne za doseganje določenega cilja (npr.
kadar želi v lahkih oblačilih na sprehod v
mrazu) ali pa je sposobna odločitve sprejeti le,
kadar dobi strukturirana navodila, usmeritve in
predloge druge osebe.

Sposobnost ne obstaja:

Tudi ob pomoči ni več sposobna sprejemati
primernih odločitev ali pa jih lahko sprejme le
zelo redko. Ne odziva se na ponujene druge
možnosti odločitev.

2.7 Razumevanje dejstev in informacij
Sposobnost razumevanja dejstev in vsebinskega uvrščanja informacij
V tem delu vprašalnika govorimo o dogodkih in vsebinah, ki so del posameznikovega vsakdanjika.
Vrednotimo sposobnost zavedanja o sodelovanju v določenih situacijah, npr. v skupinskih aktivnostih
z drugimi ljudmi, v oskrbi zdravstvenega osebja (npr. zdravstveni negi, postopku ocenjevanja potreb)
in sposobnost, da sprejeme in vsebinsko razume novice in informacije iz medijev (televizija, časopis)
oz. novic in informaciji, ki jih ustno prejme od drugih oseb.
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Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Brez večjih težav razume dejstva in informacije iz
vsakdanjega življenja.

Sposobnost večinoma obstaja:

Razume preprosta dejstva in informacije, pri
zahtevnejših informacijah pa ima težave.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Razume enostavne informacije, vendar le, če jih
ponovimo in jih večkrat razložimo. Razumevanje
informacij je lahko močno odvisno tudi od
trenutnega razpoloženja.

Sposobnost ne obstaja:

Niti z verbalno niti z neverbalno komunikacijo ne
pokaže, da razume situacijo ali posredovane
informacije.

2.8 Prepoznavanje tveganj in nevarnosti
Sposobnost identifikacije tveganj in nevarnosti
V tem delu ugotavljamo sposobnost prepoznave potencialnih tveganj in nevarnosti, med katera sodijo
npr. viri električne energije ali ognja, ovire in prepreke na tleh in pešpoteh, problematično stanje tal
(npr. spolzka tla) ali nevarna območja v okolici zunaj doma (npr. prometne ceste, gradbišča).
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Prepozna tveganja in nevarnosti v vsakdanjem
življenju, tudi če se jim zaradi različnih razlogov
(npr. somatska okvara) ne more izogniti.

Sposobnost večinoma obstaja:

Prepozna le tveganja in nevarnosti, ki se
ponavljajo znotraj svojega bivalnega prostora.
Ima pa težave pri ustrezni oceni tveganj v
cestnem prometu ali pri prepoznavanju
nevarnosti v neznanem okolju.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Kot takih, ne prepozna tveganj in nevarnosti, s
katerimi se pogosto srečuje v bivalnem okolju.

Sposobnost ne obstaja:

Tveganj in nevarnosti praktično ni sposobna
prepoznati.

2.9 Izražanje osnovnih potreb
Sposobnost besednega ali nebesednega izražanja osnovnih potreb
Zna opozoriti, da je lačna, žejna, da jo boli ali zebe. V kolikor ima težave z govorom, lahko potrebe izrazi
z zvoki, mimiko, gesto ali s pomočjo pripomočkov.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Svoje potrebe lahko izrazi.

Sposobnost večinoma obstaja:

Svoje potrebe izrazi le ob
(poizvedovanju) druge osebe.

spodbudi
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Sposobnost večinoma ne obstaja:

Osnovne potrebe izrazi le z nebesedno
komunikacijo (mimika, gestika, glasovi),
praviloma ob spodbudi. Svojih potreb ne
izraža spontano, pri tem potrebuje
usmerjanje, vendar pa lahko jasno izrazi, s čim
se strinja in s čim ne.

Sposobnost ne obstaja:

Potreb tudi v neverbalni obliki ne izraža ali pa
jih izraža le zelo redko. Prav tako ne more
jasno pokazati strinjanja ali nestrinjanja.

2.10 Razumevanje navodil
Sposobnost razumevanja navodil, povezanih z vsakodnevnimi osnovnimi potrebami. Med
vsakodnevne potrebe sodijo npr. prehranjevanje, pitje, oblačenje, izvajanje prostočasnih aktivnosti.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Navodila in prošnje glede zadovoljevanja
vsakodnevnih potreb pravilno razume.

Sposobnost večinoma obstaja:

Razume enostavna navodila, kot so:
»Usedite se za mizo!«, »Oblecite si
jakno!«, »Pridite jest!«, »Na zdravje«. Za
razumevanje zahtevnejših navodil in
navodil, ki se ne ponavljajo v
vsakodnevnih situacijah, je treba govoriti
razločneje, navodilo ponoviti, uporabiti
znakovni jezik, geste, kretnje ali besedilo
zapisati.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Večinoma ne razume navodil in prošenj,
če jih ne ponovimo ali pojasnimo večkrat.
Razumevanje je močno odvisno od
razpoloženja. Strinjanje ali nestrinjanje z
navodilom pokaže s smiselno nebesedno
komunikacijo, npr. z mimiko ali gesto.

Sposobnost ne obstaja:

Navodila in zahteve komaj razume ali jih
ne razume.

2.11 Sodelovanje v pogovorih
Sposobnost razumevanja pogovora in pogovornih vsebin, smiselno odgovarjanje in nadaljevanje
pogovora.
Sposobnost obstaja, je neokrnjena:

Sodeluje v pogovoru z eno ali več osebami.
V pogovoru pokaže samoiniciativo,
zanimanje ter sodeluje, četudi le takrat,
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kadar je neposredno nagovorjena. Odzivi so
smiselni in sovpadajo z vsebino pogovora.
Sposobnost večinoma obstaja:

Lahko sodeluje v pogovoru z eno osebo, v
skupinskih pogovorih pa se običajno počuti
obremenjeno in izgubi rdečo nit pogovora.
Pogosto nastopijo težave pri izbiri besed. Za
razumevanje običajno potrebuje razločen
govor ali ponovitev določenih besed oz.
celotnih stavkov.

Sposobnost večinoma ne obstaja:

Le redko lahko sledi pogovoru z eno osebo,
v njem zelo malo sodeluje, včasih se odziva
le s posameznimi besedami. Kaže zelo malo
samoiniciative, vendar se z nekaj besedami
odzove na nagovor ali na enostavna
vprašanja (npr. z da ali ne). Sodeluje v
pogovoru, vendar se večinoma oddaljuje od
njegove vsebine (ima samogovor) ali pa
njeno pozornost hitro zmotijo vplivi iz
okolja.

Sposobnost ne obstaja:

Pogovor ni možen niti z rabo neverbalne
komunikacije, sprejema lahko le enostavna
sporočila.

MODUL 3: VEDENJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE
V modulu vrednotimo ponavljajoče vedenjske in psihične težave, ki so posledice zdravstvenega stanja,
in je zaradi njih potrebna pomoč druge osebe. Ugotavljamo, ali nekdo potrebuje pomoč pri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

obvladovanju obremenjujočih občutkov (npr. napadi panike),
premagovanju psihičnih napetosti,
impulzivnih motnjah,
spodbujanju pozitivnih čustev z nagovarjanjem ali telesnim dotikom,
izogibanju nevarnostim v vsakdanu,
premagovanju nagnjenosti k samopoškodovalnemu vedenju.

V modulu ugotavljamo, do katere mere posameznik obvladuje svoje vedenje brez strokovne pomoči.
O pomanjkanju samoobvladovanja govorimo npr. tudi takrat, ko nekdo z določenim vedenjem na
zahtevo preneha, vendar pa se slednje ponovno pojavlja, ker oseba prepovedi ne razume ali se je ne
more spomniti. Vendar pa je treba izvzeti določena vedenja, kot so na primer težave v odnosih, ki jih
pri vrednotenju ne upoštevamo.
V nasprotju z ostalimi moduli, kriteriji tega modula niso natančno določeni, prikazani so s primeri.
Nekaterih vedenj ne moremo jasno uvrstiti v nek kriterij, npr. zmerjanje bi lahko umestili v besedno
agresijo (3.6), v druge izstopajoče glasovne posebnosti (3.7) ali pa v kombinacijo več kriterijev.
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Odločilno je, ali in kako pogosto je ob posameznem vedenju potrebna pomoč druge osebe. Pri
kombinacijah različnih načinov vedenja pogostost dogodkov, pri katerih je potrebna pomoč druge
osebe, ugotavljamo samo enkrat, npr. nočni nemir (zaradi strahu) bodisi pod točko 3.2, bodisi pod
točko 3.10.
Modul vrednotimo z naslednjo lestvico pogostosti:
0 = nikoli ali zelo redko
1 = redko (enkrat do trikrat v dveh tednih)
3 = pogosto (dvakrat ali večkrat na teden, vendar ne dnevno)
5 = dnevno
3.1 Izstopajoče motorične motnje vedenja
Ta kriterij povzema različne načine vedenja. Sem sodi npr. na videz brezciljno tavanje po stanovanju ali
ustanovi, pri čemer pa dezorientiran uporabnik išče načine, da zapusti stanovanje brez spremstva in
zaide na kraje, ki bi morali biti za njega nedostopni, npr. stopnišče ali sobe drugih stanovalcev.
Upoštevamo lahko tudi splošen nemir v obliki nenehnega vstajanja in sedanja ali podrsavanja sem in
tja po stolu ali postelji.
3.2. Nočni nemir
Sem sodijo nočno tavanje oz. motorični nemir do zamenjave bioritma, kar pomeni, da je človek ponoči
aktiven, podnevi pa spi. Ocenimo, kako pogosto posameznik potrebuje pomoč druge osebe pri
vzdrževanju ustreznega ritma spanja in budnosti, npr. spremstvo do postelje in pomiritev. Motenj
spanja, kot so težave pri uspavanju zvečer ali zbujanje ponoči, ne upoštevamo. Druge oblike nočne
pomoči, npr. vstajanje ali spremljanje v posteljo pri nikturiji (pogosto uriniranje ponoči), ocenjujemo
pod točko 6.2.
3.3. Samopoškodovalno in drugo avtoagresivno vedenje
O samopoškodovalnem in avtoagresivnem vedenju govorimo, kadar se nekdo npr. samopoškoduje s
predmeti, z uživanjem neužitnih substanc, kadar samega sebe udari, se praska ali grize.
3.4. Poškodovanje predmetov
Do predmetov se agresivno vede, jih npr. suva, odriva, meče, udarja po njih, jih uničuje, pohodi.
3.5. Fizično agresivno vedenje do drugih
O fizično agresivnem vedenju do drugih oseb govorimo, kadar posameznik druge udarja, brca vanje,
jih grize ali praska, poriva, odriva ali jih skuša poškodovati s predmeti.
3.6 Verbalna agresija
Verbalna agresija se odraža z verbalnim žaljenjem drugih oseb ali z grožnjami drugim osebam.
3.7 Druge izstopajoče glasovne posebnosti
Druge izstopajoče posebnosti so lahko: glasno kričanje, vpitje, pritoževanje brez razloga, zmerjanje,
preklinjanje, oddajanje nenavadnih glasov, stalno ponavljanje stavkov ali vprašanj.
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3.8. Zavračanje pomoči in drugih podpornih ukrepov
Sem sodi zavračanje pomoči pri, npr. negi telesa, uživanju hrane in pijače, uživanju zdravil ali drugih
nujnih opravilih, ter tudi zavračanje pomoči pri pripravi, npr. katetra, infuzije ali sonde. To ne vključuje,
primerov, ko je oseba pri zavesti in razsodna ter zavrne zdravljenje ali ukrepe za ohranjanje življenja
3.9. Prividi in blodnje
Blodnje so povezane s prepričanjem, da si v kontaktu z umrlimi ali z namišljenimi ljudmi, oz. si zmotno
prepričan, da te nekdo zasleduje ali izsiljuje oz., da te bo nekdo okradel.
3.10. Strahovi
Ima močne strahove ali skrbi. Doživlja napade panike in anksioznosti, pogosto brez vzroka.
3.11. Pomanjkanje motivacije zaradi depresije
Nemotiviranost pri ljudeh, ki imajo depresijo, se kaže s pomanjkanjem zanimanja za okolico in
samoiniciative. Za izvajanje aktivnosti potrebuje motivacijo druge osebe. Deluje žalostno, apatično in
ne želi zapustiti postelje. Ne upoštevamo oseb s kognitivnimi ovirami, kot sta demenca ali impulzivna
motnja, ki sicer tudi lahko potrebujejo spodbudo, da pričnejo izvajati ali nadaljujejo neko aktivnost.
3.12. Družbeno nesprejemljivo vedenje
Družbeno neustrezno vedenje vključuje, npr. nespoštljivo vedenje, vpadljivo iskanje pozornosti,
slačenje v neprimernih situacijah, neprimerno dotikanje ljudi in neprimerni poskusi telesnega ali
verbalnega spolnega približevanja.
3.13. Druga malomarna in nesprejemljiva vedenja
Med druga malomarna in neustrezna dejanja sodijo neprestano dotikanje obleke, stalno ponavljanje
istih dejanj, izvajanje nenačrtovanih dejanj, skrivanje ali kopičenje predmetov ali uriniranje/iztrebljanje
po stanovanju.

MODUL 4: SAMOOSKRBA
Podatki o oskrbi
V tem modulu najprej ugotavljamo posameznikove specifične potrebe. Med njih sodijo parenteralna
prehrana, hranjenje po sondi, odvajanje urina po urinskem katetru ali urostomi, odvajanje blata po
stomi, motnje v kontinenci urina in blata.
Parenteralna prehrana ali hranjenje po sondi
Ugotavljamo potrebo po parenteralnem načinu prehranjevanja preko porta, po želodčni sondi ali po
prehranjevanju skozi cevko do želodca, ki poteka skozi nosno odprtino. Namesto želodčne sonde ima
oseba lahko parenteralno prehrano.
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Urinska inkontinenca
Uporabnik začuti potrebo po uriniranju in nanjo pravočasno opozori, tako da lahko mehur
nadzorovano izprazni. Upoštevamo vsako nenadzorovano izločanje urina ne glede na vzrok. V tem delu
ugotavljamo, ali uporabnik lahko nadzira praznjenje mehurja ter ali se lahko izogne nenadzorovanemu
izločanju, potencialno tudi ob pomoči druge osebe.
Upoštevamo naslednjo lestvico:
Popolnoma kontinenten:

Ni nenadzorovanega izločanja urina.

Večinoma kontinenten:

Nenadzorovano izločanje urina (inkontinenca)
najmanj enkrat dnevno, sem sodi tudi izločanje
urina po kapljicah.

Večinoma inkontinenten:

Nenadzorovano izločanje urina večkrat dnevno,
delno je še mogoče tudi kontrolirano izločanje.

Popolnoma inkontinenten:

Je popolnoma inkontinentna, praznjenja
mehurja/izločanja ne more nadzorovati.

Alternativno lahko upoštevamo tudi, ali je uveden urinski kateter, urostoma ali nefrostomo. Enkratno
katetrizacijo vrednotimo s kriterijem 5.10. Tukaj se upošteva ali in v kakšnem obsegu je inkontinenca
prisotna.

Inkontinenca blata
Uporabnik začuti potrebo po odvajanju blata in nanjo pravočasno opozori. Vrednotimo preprečevanje
nenadzorovanega uhajanja blata, potencialno ob pomoči druge osebe.
Upoštevamo se naslednje kriterije:
Stalno kontinenten:

Oseba nadzoruje izločanje blata.

Večinoma kontinenten:

Večinoma nadzoruje izločanje blata, občasno
izločanja blata ne nadzoruje ali pa blato izloča v
majhni količinah (sledi blata).

Večinoma inkontinenten:

Je večinoma inkontinentna, redko je mogoče
nadzorovano odvajanje blata.

Popolnoma inkontinenten:

Je popolnoma inkontinentna, odvajanja blata ne
more nadzorovati.

Alternativno lahko upoštevamo prisotnost kolostome ali ileostome.
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Vrednotenje samostojnosti
Vrednotimo sposobnost izvajanja določenih aktivnosti. Pri tem ni pomembno ali so vzroki za
nezmožnost samostojnega izvajanja aktivnosti poškodbe telesnih ali mentalnih funkcij ali če so ti vidiki
delno upoštevani že pri drugih modulih.

4.1 Umivanje sprednje strani zgornjega dela telesa
Umivanje in brisanje dlani, obraza, vratu, rok, podpazduhe in prednjega dela prsi.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Opisane aktivnosti lahko izvaja brez pomoči, če
ima pri tem na dosegu npr. milo, krpo za
umivanje ali če pri umivanju predelov, ki jih ne
doseže (npr. pazduha, prsi) potrebuje pomoč.

Večinoma odvisen:

Samostojno lahko izvaja le del aktivnosti, npr. si
sama umije roke ali obraz ali pa pri tem
potrebuje natančna navodila.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje ali
sodeluje minimalno.

4.2 Osebna higiena obraza
Česanje, nega zob, čiščenje proteze, britje
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Aktivnosti lahko izvaja samostojno, če ima
pri tem pripravljeno npr. odprto zobno
kremo, zobno kremo nanošeno na zobno
ščetko oziroma na protezo ali očiščen
brivnik. Alternativna možnost so tudi
navodila ali specifična delna pomoč npr.
popravki po česanju las, česanje zadnjega
dela lasišča, umivanje zob (kočnikov) ali
popravki po sicer samostojnem britju.

Večinoma odvisen:

Samostojno lahko izvaja le del aktivnosti,
npr: samostojno si začne umivati zobe ali se
briti, vendar teh aktivnosti ne dokonča.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje
ali sodeluje minimalno..
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4.3 Umivanje intimnih predelov
Umivanje in brisanje intimnih predelov.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Aktivnosti lahko izvaja samostojno, če ima
pripravljeno npr. milo, brisačo. Druga
možnost je delna pomoč druge osebe.

Večinoma odvisen:

Samostojno lahko izvaja le del aktivnosti,
npr.: umije lahko le sprednji del intimnih
predelov.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje
ali sodeluje minimalno.

4.4 Tuširanje in kopanje vključno z umivanjem las
Poleg sposobnosti umivanja telesa je treba upoštevati tudi varnost. Pomembni sta tako pomoč (ali
delna pomoč) pri umivanju v kopalni kadi in tuš kabini kot pomoč pri vstopanju v kad in izstopanju iz
kadi ali potreben nadzor med umivanjem. Med aktivnosti sodijo tudi brisanje z brisačo ter umivanje in
sušenje las.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči

Večinoma samostojen:

Aktivnosti lahko izvaja samostojno, če ima
pripravljene ustrezne pripomočke, npr.
oprijemala za vstopanje in izstopanje iz
kopalne kadi, sedež za kopalno kad, pomoč
pri umivanju in sušenju las ali je pri
umivanju za zagotavljanje varnosti
potreben nadzor druge osebe.

Večinoma odvisen:

Samostojno lahko izvaja le del aktivnosti,
na primer: umije lahko le sprednji del
telesa.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje
ali sodeluje minimalno.

4.5 Oblačenje in slačenje oblačil zgornjega dela telesa
Slačenje in oblačenje že pripravljenih oblačil kot so: spodnja majica, majica, srajca, bluza, pulover,
jakna, nedrček ali zgornji del pižame ali spalne srajce. Vrednotimo neodvisno od vsega ali se določeni
kosi oblačil v danem trenutki sploh potrebujejo oz. nosijo. Primerno izbiro oblačil v določenih situacijah
vrednotimo s kriterijem 2.6. Uporabo medicinskih in ostalih pripomočkov vrednotimo s kriterijem 5.7
(nameščanje protez, ortodontskih aparatov, ortoz, očal, slušnih aparatov) .
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Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Aktivnosti lahko izvaja samostojno, če ima
oblačila pripravljena ali ji jih nekdo med
oblačenjem drži npr. pri oblačenju srajce. V
to kategorijo sodi tudi v primeru, ko
potrebuje pomoč pri dokončanju aktivnosti
(npr. pri zapenjanju zadrge) kot tudi, v
primeru,
ko
potrebuje
kontrolo
nameščenih oblačil in navodila za
dokončanje aktivnosti.

Večinoma odvisen:

Sodeluje lahko le pri delu aktivnosti, npr. da
potisne roke v rokave srajce/majice, ki jo
pridrži druga oseba.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje
ali sodeluje minimalno.

4.6 Oblačenje in slačenje oblačil spodnjega dela telesa
Slačenje in oblačenje že pripravljenih oblačil kot so: spodnje perilo, hlače, krilo ter obuvanje in
sezuvanje že pripravljenih nogavic in čevljev. Vrednotimo neodvisno od tega ali se ta oblačila trenutno
nosijo (uporabljajo). Ustrezno izbiro oblačil (glede na zunanje okoliščine: vreme, letni čas ipd)
vrednotimo s kriterijem 2.6.
Uporabo medicinskih in ostalih pripomočkov, npr. kompresijskih nogavic, vrednotimo s kriterijem 5.7.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Aktivnosti lahko izvaja samostojno, če so
oblačila ustrezno pripravljena ali ji jih kdo
poda. V to kategorijo sodi tudi oseba, ki
potrebuje pomoč pri zavezovanju vezalk,
zapenjanju gumbov, zadrge kot tudi, v
primeru,
ko
potrebuje
kontrolo
nameščenih oblačil in navodila za
dokončanje aktivnosti.

Večinoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnostih lahko
sodeluje le v majhni meri. Npr. lahko si
povleče hlače ali krilo do pasu, vendar ji
mora pred tem nekdo povleči/namestiti
hlače ali krilo čez stopala.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne
sodeluje ali sodeluje minimalno..
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4.7 Priprava hrane in pijače
Rezanje hrane na majhne koščke (velikosti grižljaja) in nalivanje pijače
Sem sodi priprava in rezanje hrane kot so sendvič, sadje in druge jedi, na majhne koščke (velikosti
grižljaja) npr. rezanje mesa na koščke, mečkanje krompirja, tlačenje hrane, odpiranje steklenic in
plastenk s pijačo, nalivanje pijač iz steklenice/plastenke ali vrča v kozarec. Pri opisanih aktivnostih lahko
uporablja tudi proti drsno podlago ali prilagojen jedilni pribor.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Potrebuje pomoč npr. pri odpiranju
steklenice/plastenke ali pri rezanju trdih
živil.

Večinoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnostih lahko
sodeluje le v majhni meri. Npr. lahko
prepreže sendvič, vendar ga ne more
razrezati na majhne kose (velikosti
grižljaja). Prav tako si lahko nalije vodo iz
steklenice, vendar pri tem stalno/vedno
poliva.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje
ali sodeluje minimalno.

4.8 Hranjenje
Uživanje pripravljene hrane v ustrezno velikih kosih (velikosti grižljaja)
Sem sodi jemanje hrane, nošenje hrane k ustom, zaužitje hrane (grizenje, žvečenje, zaužitje z
goltanjem). Gre za hrano, ki jo je mogoče jesti z rokami (npr. kruh, piškot, sadje) in hrano, ki jo jemo s
priborom (tudi prilagojenim priborom).
Vrednotimo tudi, v kolikšni meri prepozna potrebo po zadostnem vnosu hrane (tudi kadar nima
občutka lakote ali nima apetita) in koliko priporočene količine hrane dejansko zaužije.
V tej točki ne vrednotimo upoštevanja dietnega režima (slednje vrednotimo s kriterijem 5.15)..
Vrednotimo tudi v primeru, ko se vnos hrane izvede s pomočjo sonde, stome ali parentalno.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Večinoma se hrani samostojno, vendar
potrebuje posebna navodila. Npr: potrebno
jo je spodbuditi, da začne jesti ali da
nadaljuje s hranjenjem. Potrebno je
zagotoviti pomoč npr: če ji iz rok zdrsne
hrana ali pribor, se ji hrano oziroma pribor
ponovno namesti v roke.
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Večinoma odvisen:

Potrebuje stalno spodbudo za hranjenje ali
ji je potrebno hrano servirati ali pa zaradi
nevarnosti aspiracije potrebuje stalno
prisotnost druge osebe.

Popolnoma odvisen:

Hrano ji mora (skoraj) v celoti izročati druga
oseba

4.9 Pitje
Pitje pijač po slamici ali iz skodelice z nastavkom za pitje.
Vrednoti se tudi prepoznavanje potrebe po pitju (tudi brez občutka žeje) in koliko priporočene količine
običajno zaužije.
Samostojnost pri pitju vrednotimo tudi pri uživanju tekočine preko sonde, stome ali parenteralno.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči

Večinoma samostojen:

Pije samostojno, če ima na dosegu roke
skodelico ali kozarec ali če jo spomnimo naj
pije.

Večinoma odvisen:

Kozarec ali skodelico ji moramo namestiti v
roko, vendar pije samostojno ali jo je treba
motivirati za zaužitje vsakega požirka
posebej ali pa zaradi nevarnosti aspiracije
potrebuje stalno prisotnost druge osebe.

Popolnoma odvisen:

Pijačo ji mora (skoraj) v celoti izročati druga
oseba.

4.10 Uporaba stranišča ali straniščnega stola
Uporaba stranišča, sedanje in vstajanje, sedenje med uriniranjem in odvajanjem, intimna higiena in
oblačenje.
Vrednotimo tudi, kadar oseba namesto stranišča, za uriniranje in odvajanje uporablja različne
pripomočke npr. inkontinenčne pripomočke, kateter, urostomo, ileostomo ali kolostomo.
Samostojen

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči.

Večinoma samostojen:

Večinoma samostojno uporablja stranišče.
Pomoč drugih je omejena na naslednje
posamezne korake:
▪
priprava in praznjenje toaletnega
stola (tudi račka za uriniranje)
▪
napotki kje se nahaja stranišče ali
spremstvo do stranišča
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▪
priprava toaletnega papirja in
pripomočkov za osebno higieno, izvajanje
intimne higiene samo po odvajanju blata
▪
pomoč druge osebe pri sedanju in
vstajanju s stranišča
▪
delna pomoč pri poravnavi oblačil.

Večinoma odvisen:

Samostojno izvede samo posamezne
korake aktivnosti npr. si poravna oblačila ali
poskrbi za intimno higieno po uriniranju.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti
sodeluje ali sodeluje minimalno.

ne

4.11 Obvladovanje posledic urinske inkontinence in ravnanje s stalnim katetrom in urostomo
Uporaba stome in inkontinenčnih pripomočkov ter njihova ustrezna menjava
To vključuje praznjenje ali menjavo urinske vrečke v primeru stalnega urinskega katetra in urostome
ali nameščanje urinalnega kondoma.
Enkratno katetrizacijo sečnega mehurja « vrednotimo s kriterijem 5.10.
Samostojen:

Pripomočke uporablja samostojno.

Večinoma samostojen:

Aktivnosti
lahko
večinoma
izvaja
samostojno,
če
so
inkontinenčni
pripomočki pripravljeni in na razpolago, ali
pa jo je potrebno opomniti na menjavo
(plenic ali vložkov).

Večinoma odvisen:

Oseba sodeluje pri menjavi inkontinenčnih
pripomočkov, na primer lahko le namesti
plenice, ali odstrani hlače za inkontinenco.

Popolnoma odvisen:

Pri izvajanju opisanih aktivnosti ne sodeluje
ali sodeluje minimalno.

4.12 Obvladovanje posledic inkontinence blata in oskrba stome
Vrednotimo ustrezno uporabo (menjavo in odstranjevanje) mrežastih hlačk, hlačnih predlog. Sem sodi
tudi uporaba analnih tamponov ali praznjenje oziroma menjava stoma vrečke.
Vzdrževanje in menjavo stome vrednotimo s kriterijem 5.9.
Samostojen:

Pripomočke uporablja samostojno.

Večinoma samostojen:

Opisane aktivnosti lahko večinoma izvaja
samostojno, če so pripomočki pripravljeni
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in na razpolago ali pa jo je potrebno
opomniti na menjavo.
Večinoma odvisen:

Lahko sodeluje pri menjavi inkontinenčnih
pripomočkov, npr. sodeluje pri menjavi
stoma vrečke. V primeru inkontinence blata
pri menjavi inkontinenčnih pripomočkov
sodeluje redko.

Popolnoma odvisen:

Ne sodeluje ali sodeluje minimalno.
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4.13 Parenteralno hranjenje, enteralno hranjenje ali hranjenje preko stome
Prehranjevanje skozi parenteralni vhod (npr. port) ali vhod do želodca in črevesa.
Samostojen:
Oskrbo izvaja brez pomoči.

Kadar je pri oskrbi potrebna pomoč, ločimo med naslednjimi značilnostmi:
Niti dnevno, niti stalno:
Poleg oralnega vnosa hrane se občasno
prehranjuje in pije tudi parenteralno ali preko
sonde.
Dnevno, kot dodatek k oralni prehrani:

Dnevno večinoma prejema hrano in tekočino
parenteralno ali preko sonde in tudi oralno.
Delno se prehranjuje oralno, vendar to ne
zadostuje, zato dnevno potrebuje prehranske
dodatke preko sond npr. zaradi preprečevanja
podhranjenosti.

Izključno ali skoraj izključno:

Izključno ali skoraj izključno prejema hrano in
tekočino parenteralno ali preko sonde. Oralno
prejemanje hrane ni uspešno ali le v zelo
majhni meri.

MODUL 5: SPOSOBNOST SPOPADANJA Z BOLEZNIJO ALI Z ZDRAVLJENJEM POVEZANIH ZAHTEV IN
OBREMENITEV
Ta modul vključuje aktivnosti in sposobnosti, ki se nanašajo na samostojno ravnanje z boleznijo,
predvsem »z zdravljenjem povezanega dela«, ki je neposredno povezan z nadzorom zdravljenja in
simptomov ter izvajanjem terapevtskih intervencij. Večji del tu navedenih aktivnosti in ravnanj, lahko
pacienti izvajajo samostojno, seveda, če imajo za to potrebne vire, torej fizične in kognitivne
sposobnosti, določene spretnosti, motivacijo, znanje idr. To velja tudi za aktivnosti, ki jih pacienti sicer
le redko opravijo sami, npr. aspiracija izločanja sputuma ali redna enkratna kateterizacija pri čemer je
paciente pogosto treba usmerjati, motivirati in usposobiti.

Informacija o trajanju potrebe
V tem modulu najprej vrednotimo vidik potreb. Upoštevamo vse zdravstvene ukrepe upoštevajoč
njihovo vrsto in pogostost, tudi če so le začasni, torej krajši od šest mesecev in torej niso predmet
zavarovanja oz. se ne upoštevajo v oceni.
Podatki o zdravniški oskrbi in oskrbi z zdravili
Sem sodijo podatki o medicinski obravnavi in specialističnih pregledih. Beležimo stike z zdravniki (na
domu ali v ambulanti), njihovo pogostost, tudi če so potrebni manj kot enkrat mesečno. Pri obisku
zdravnika v ambulanti upoštevamo, ali je uporabnik prišel na pregled sam ali v spremstvu.
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Upoštevamo tudi zdravila, ki jih trenutno prejema. Glede na vrsto zdravil, ki jih prejema, lahko
sklepamo tudi o vrsti in težavnosti obolenja. Zadostuje dokumentacija o pogostosti uživanja/jemanja
zdravil in načinu uživanja/jemanja zdravil (npr. ali samostojno ali s pomočjo usmeritev).
Podatki o trenutnem zdravljenju ali terapevtski obravnavi
Sem sodijo podatki o vrsti obravnave (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija, logopedija,
medicinska pedikura), njeni pogostosti (kolikokrat na teden ali če redkeje, kolikokrat na mesec) in
trajanju obravnave. Potrebo je navesti ali terapevtske obravnave obiskuje samostojno ali v spremstvu
ali pa zdravstveni delavec izvaja terapijo na domu.
Podatki o zdravljenju in drugih terapevtskih ukrepih
Zdravniško predpisano zdravljenje, oskrbo in druge diagnostično terapevtske ukrepe se navede glede
na njihovo vrsto, pogostost in trajanje, ne glede na to, kdo jih izvaja. Potrebno je navesti ali je posebno
zdravstveno spremljanje bolezni zagotovljeno v okviru storitev patronažne službe ali v okviru
institucionalne oskrbe.
Ocenjevanje
Ocenjujejo se samo zdravniško predpisani ukrepi, ki se nanašajo na obstoječo bolezen in za katere se
pričakuje, da bodo potrebni najmanj šest mesecev. Zdravniško predpisani ukrepi se lahko nanašajo tudi
na ne predpisana zdravila, na zdravila za zunanjo uporabo ali terapije (fizioterapija, delovna terapija,
psihoterapija, logopedija,…).
Vrednotimo ali lahko oseba praktično izvaja predpisane aktivnosti. Če temu ni tako, je treba zbrati
podatke o potrebi po pomoči druge osebe (kolikokrat na dan/teden/mesec je potrebna pomoč)
Pri vsakem kriteriju je možen le en vpis, in sicer: ni relevantno/samostojen ali glede na pogostost
pomoči (na dan, na teden ali na mesec).
Po potrebi se dnevno število pomoči preračuna na teden ali mesec. Pri preračunu iz tedna v mesec
tedenske ure pomnožimo s štiri.
V primeru, da zdravilo uživa vsak drugi dan, se lahko to pogostost prikaže samo s 15x na mesec.
Če inzulinske injekcije uporablja dvakrat dnevno in poleg tega še dvakrat tedensko druge injekcije, je
treba pogostost preračunati glede na teden (prikazati je treba torej 16x na teden).
5.1 Jemanje zdravil
Zdravila za oralno uporabo, predpisane kapljice za oči ali uho, svečke in zdravilni obliži
Obseg nudenja pomoči se je lahko različen; od enkrat tedensko do večkrat dnevno. Če se zdravila
odmerjajo redno, se dejanje ne upošteva ločeno.

5.1. Dajanje injekcij
Subkutane in intramuskularne injekcije ter subkutana infuzija.
To vključuje aplikacijo zdravil v kožo in podkožje, kot je npr. inzulin, elastomerska črpalka ipd.
5.3 Oskrba žilnih katetrov in portov
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Sem sodi oskrba portov, za katero je pogosto potrebna strokovno usposobljena oseba. Pri oskrbi je
treba upoštevati tudi nadzor, da se izognemo komplikacijam, kot je npr. zamašitev katetra. Vključuje
tudi oskrbo in nego intratekalnih katetrov, parenteralna prehrana pa se ocenjuje v točki 4.13.
5.4 Aspiracije in terapija s kisikom
Aspiracije dihalnih poti so lahko nujne npr. pri pacientih, ki so priključeni na dihalne naprave, in pri
pacientih, ki so imeli traheotomijo,izvajamo pa jih lahko različno pogosto. V vprašalniku navedemo
povprečno pogostost. Nujno moramo upoštevati tudi trajno zdravljenje s kisikom na domu oz. nočno
predihavanje z masko, ter pripravo in vzdrževanje inhalatorja. Vsak ukrep upoštevamo ločeno.
5.5 Hladno topli ovitki in obkladki
Sem sodijo vsa zdravniško predpisana zdravila za zunanjo uporabo, npr. mazila, kreme, emulzije itd. ,
ter hladni in topli obkladki, ki jih uporabljamo npr. pri revmatičnih obolenjih. Vsak ukrep upoštevamo
ločeno.
5.6 Meritve in razumevanje izmerjenih telesnih parametrov
Sem sodi merjenje krvnega tlaka, pulza, krvnega sladkorja, telesne mase, telesne temperature in
bilanca tekočine, vendar le v primeru, da je meritve predpisal zdravnik. Pri tem ni pomembna le izvedba
meritve, predvsem moramo na podlagi rezultatov meritve pripraviti smiselne zaključke, npr. določiti
potrebne odmerke inzulina ali predlagati druge nujne ukrepe, npr. sprememba diete ali celo obisk
zdravnika. To velja predvsem za ljudi, ki imajo povišan krvni tlak in tega redno spremljajo, da dopolnijo
medikamentozno terapijo in izboljšajo svoj življenjski slog.
5.7 Medicinsko tehnični pripomočki
Sem sodi, npr. nameščanje proteze, ortodontskega aparata, ortoze, očal, slušnega aparata ali
kompresijskih nogavic (vključno z njihovim čiščenjem). Uporaba zobne proteze se ocenjuje s kriterijem
4.2.
5.8 Zdravstvena nega ran
Oskrba kompleksnih ran in razjed zaradi pritiska kot npr. venski ulkus ali preležanina.
5.9 Oskrba stome
Sem sodi nega umetnih telesnih odprtin, kot so traheostoma, gastrostoma (PEG), urostoma,
kolostoma, nefrostoma ali ileostoma. Upoštevamo čiščenje katetra, razkuževanje mesta injiciranja
gastrostome, in po potrebi tudi menjave prevez. Nega urostome, kolostome ali ileostome je običajno
povezana z menjavo podloge ali vrečke za oskrbo stome. Preprosto menjavo ali praznjenje stoma
vrečke ali urinske vrečke ali namestitev sonde vrednotimo v kriteriju 4.11.
5.10 Redna katetrizacija sečnega mehurja in metode čiščenja črevesja
Redna katetrizacija je potrebna pri motnjah nepopolnega praznjenja mehurja. Upoštevamo tudi
metode čiščenja črevesja, npr. klistir, čistilna klizma,....
5.11 Terapevtski ukrepi v domačem okolju
Pri številnih boleznih je poleg zdravstvene terapije priporočeno tudi, da osebe zdravljenje redno
nadaljujejo in izvajajo doma npr. dihalne vaje, logopedske vaje in fizioterapija.
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Pri številnih boleznih zdravstvena terapija vključuje tudi navodila za samostojno izvajanje različnih
terapevtskih ukrepov na domu, npr. vaj, ki jih predlaga fizioterapevt, dihalnih vaj ali logopedskih vaj.
Nadalje so tu omenjeni tudi ukrepi glede načinov odstranjevanju izločkov (pri tem se izloči aspiriranje)
ali izvajanje specifičnih terapij po Bobathu ali Vojti ali uporaba ambulantne peritonealne dialize.
5.12 Časovno in tehnično zahtevnejše intervencije zdravljenja na domu
Sem sodijo posebni terapevtski postopki ali intervencije, kot so asistirana peritonealna dializa ali
umetna ventilacija na domu, pri čemer mora biti stalno prisotna strokovna oseba.
V primeru, ko je nujno poseben nadzor bolnika 24 ur na dan, na primer pri umetni ventilaciji, to
beležimo kot enkrat dnevno.
5.13 Obiski zdravnikov
Upoštevamo redne obiske pri zdravniku ali specialistu z namenom diagnostike ali terapije. Če oseba
pri obisku potrebuje spremstvo, to zabeležimo (Upoštevamo povprečje zabeleženih obiskov zdravnika
oziroma spremstva).
5.14 Obiski drugih zdravstvenih ustanov (v trajanju največ treh ur)
Tukaj se upoštevajo obiski drugih terapevtov, kot so fizioterapevt, delovni terapevt, logoped,
psihoterapevt, pregledi in diagnostika v bolnišnici ali ambulanti. Kadar skupni čas, ki je potreben za
obisk teh ustanov (vključno s časom, ki ga porabi oskrbovalec za prevoz), presega časovni okvir treh ur,
moramo to upoštevati v kriteriju 5.15.
5.15 Daljši obiski drugih zdravstvenih ustanov (več kot tri ure)
Pri nekaterih boleznih je lahko nujen obisk specializiranih ustanov, kar pomeni daljši potovalni čas,
potencialno daljše diagnostične postopke ali terapevtske obravnave, npr. onkološka zdravljenja ali
dializa. Negovalec mora biti prisoten pri vsakem obisku skupno več kot 3 ure.
Kadar skupni čas, ki je potreben za obisk teh ustanov (vključno s časom, ki ga porabi negovalec za
prevoz), ne dosega časovnega okvira treh ur, moramo to upoštevati v kriterijih 5.13 ali 5.14.
5.16 Upoštevanje diet in drugih navodil zdravnika ali terapevta
Pri nekaterih boleznih zdravnik predpiše ustrezno dieto ali smernice zdravega prehranjevanja in druga
navodila, ki so del načrta zdravljenja in obvladovanja bolezni. Sem sodi tudi zdravniško predpisan vnos
hrane in tekočine, kot tudi vrsta in količina živil ter način prehranjevanja s terapevtskim namenom,
npr. pri zaprtju, alergiji na hrano, motnjah hranjenja, kot sta anoreksija ali Prader-Willijev sindrom.
Druga zdravniška ali terapevtska navodila se lahko nanašajo na vitalne funkcije npr. na zagotavljanje
dolgoročne kisikove terapije pri nemirnih osebah.
Navodila, ki jih mora oseba upoštevati, morajo biti jasna in natančno določena. Treba je vrednotiti, ali
se oseba lahko samostojno drži navodil oz. ali pri tem potrebuje pomoč druge osebe. Ocenjujemo
sposobnost osebe, da se drži teh navodil, in ne sposobnosti priprave dietne prehrane. Tu ne
upoštevamo zavestnega zavračanja danih navodil (pri normalnem mentalnem funkcioniranju).
Če dodatnih navodil ni, v vprašalniku označimo »ni potreb«.
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Samostojen:

Upošteva navodila. Zadostuje priprava dietnega
obroka.

Večinoma samostojen:

Treba jo je opomniti ali ji dati dodatne
usmeritve. Priprava dietnega obroka ne
zadostuje; vsaj enkrat dnevno je potrebna
dodatna intervencija.

Večinoma odvisen:

Večinoma potrebuje navodila in nadzor, priprava
dietnega obroka ne zadostuje. Večkrat dnevno je
potrebna dodatna intervencija.

Popolnoma odvisen:

Potrebuje navodila in nadzor, priprava dietnega
obroka ne zadostuje. Dodatna intervencija je
(skoraj) vedno nujna.

MODUL 6: VSAKDANJE ŽIVLJENJE IN SOCIALNI STIKI
Vrednotimo, ali določene aktivnosti lahko samostojno izvaja. Ni pomembno, ali se pri izvajanju
aktivnosti sooča z ovirami, ki so posledica poškodb somatskih ali kognitivnih funkcij ali če so posamezni
vidiki že upoštevani v drugih modulih.

6.1 Načrtovanje poteka dneva in prilagajanje spremembam
Načrtovanje poteka dneva v skladu z ustaljenimi navadami in preferencami. Pri tem lahko potek dneva
namerno preoblikuje ali prilagodi tako, da upošteva zunanje dejavnike.
Za izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, potrebuje sposobnost načrtovanja. Vrednotimo, ali se lahko
samostojno odloči, če in katere aktivnosti bo izvajala tekom dneva, npr. kdaj se bo tuširala,
prehranjevala, šla spat, kdaj bo gledala televizijo ali šla na sprehod. Takšne odločitve pomenijo, da je
časovna orientacija vsaj delno prisotna. Ocenjevalec lahko to preveri tako, da mu opiše dosedanji ali
nadaljnji potek dneva.
Samostojen:
Navedeno aktivnost (načrtovanje poteka dneva
in prilagajanje spremembam) lahko izvaja brez
pomoči druge osebe.
Večinoma samostojen:

Pri izvajanju navedene aktivnosti (načrtovanje
poteka dneva in prilagajanje spremembam) je
avtonomna, pomoč druge osebe potrebuje le v
primeru nepredvidenih sprememb. Potrebuje
npr. opomnike za dogovorjene dogodke. Kot
večinoma samostojno jo opredelimo tudi v
primerih, ko zaradi zmanjšanih komunikacijskih
ali kognitivnih sposobnosti potrebuje pomoč
druge osebe pri načrtovanju poteka dneva.
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Večinoma odvisen:

Pri načrtovanju dnevnih aktivnosti potrebuje
pomoč, vendar lahko pokaže strinjanje ali
nestrinjanje s predlaganim načrtom. Načrtovane
aktivnosti pogosto pozablja, zato je pomembno,
da jo na aktivnosti tekom dneva nekdo
opominja. Večinoma odvisna je tudi oseba, ki
sicer lahko sama načrtuje in se odloča, vendar
potrebuje pomoč pri vsaki realizaciji načrta.

Popolnoma odvisen:

Sodelovanje pri načrtovanju poteka dneva ali Ali
sledenju dnevni rutini/navadam je minimalno
mogoče ali pa sploh ne.

6.2 Počitek in spanje
Vzdrževanje dnevno-nočnega ritma in zadovoljevanje potreb po počitku in spanju v skladu z osebnimi
navadami
Sem sodi sposobnost prepoznave potrebe po počitku, počitek in obvladovanje faz nespečnosti ter
fizična sposobnost, da odide v posteljo in si zagotovi počitek, zlasti ponoči.
Samostojen:

Opisane aktivnosti izvaja brez pomoči druge
osebe.

Večinoma samostojen:

Potrebuje pomoč pri vstajanju ali pri odhodu v
posteljo, npr. pomoč pri premikanju (v ali iz
postelje) ali pripomočke za lažjo časovno
orientacijo (npr. za bujenje ali spodbudo k
odhodu v posteljo) ali pripomočke za zatemnitev
prostora oz. spalnice. Nočni počitek je po navadi
nemoten, le občasno pa ponoči potrebuje
pomoč.

Večinoma odvisen:

Redno nastopajo problemi z uspavanjem ali
motnjami spanja, s katerimi se oseba ne more
soočati sama. Pred spanjem tako potrebuje
redne rituale, ponoči pa tudi pomirjujoč
pogovor. Večinoma odvisna je tudi oseba, ki
zaradi motoričnih ovir potrebuje redno pomoč
ponoči, da lahko spi dalje, npr. spreminjanje
položaja ali spremstvo na stranišče ponoči.

Popolnoma odvisen:

Ritma spanja in budnosti nima vzpostavljenega
ali pa je ta moten. To velja predvsem za pokretne
osebe, ki imajo gerontopsihiatrične motnje,
osebe, ki ne morejo izvajati nobenih aktivnosti
(npr. bolniki v umetni komi) ali osebe, ki redno,
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najmanj 3 krat na noč, potrebujejo pomoč druge
osebe.

6.3 Samozaposlitev
Poraba razpoložljivega časa za izvedbo aktivnosti, ki so v skladu z lastnimi interesi in preferencami.
»Razpoložljiv čas« je v tem kontekstu opredeljen kot čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi, kot so počitek,
spanje, prehranjevanje, priprava obroka, nega telesa, delo itd. (torej »prosti« čas).
Vrednotimo sposobnost izbire prostočasnih aktivnosti glede na kognitivne, ročne, vidne ali slušne
spretnosti in potrebe posameznika, ki jih lahko praktično izvaja, npr. ročna dela, umetniško ustvarjanje,
branje časopisov ali knjig, spremljanje oddaj na radiu ali televiziji ali uporaba računalnika. To velja tudi
tiste, ki so zmožne izbirati in usmerjati ponujene aktivnosti, vendar zaradi telesne oviranosti
potrebujejo pomoč druge osebe pri praktičnem izvajanju.
Samostojen:

Opisane aktivnosti lahko izvaja brez pomoči
druge osebe.

Večinoma samostojen:

Pomoč potrebuje samo v manjši meri, npr. pri
postavljanju in urejanju predmetov (npr.
pripomočkov za ustvarjanje), upravljanju z
daljincem, pripravi slušalk ali pa opominjanju na
ustaljeno aktivnost, motivacijo ali podporo pri
odločanju (dajanje predlogov).

Večinoma odvisen:

Lahko sodeluje v aktivnostih, vendar le s stalnimi
navodili, z vključitvijo druge osebe v izvajanje
aktivnosti in njeno pomočjo.

Popolnoma odvisen:

Ne more bistveno prispevati pri izbiri in izvajanju
aktivnosti. Ne pokaže samoiniciative, navodilom
in zahtevam ne zna slediti in se na ponujene
aktivnosti malo ali skoraj nič ne odziva in se jih
aktivno ne udeležuje oziroma sodeluje le
minimalno.

6.4 Načrtovanje prihodnosti
Ocenimo na podlagi vprašanja ali ima določene predstave ali želje glede bližajočih se slovesnosti,
praznovanj, npr. rojstni dan, prazniki, ali lahko oceni časovni potek, npr. lahko sledi določenim
strukturam, kot so redni termini, in ali je telesno sposobna, da lastne načrte za prihodnost sporoča
drugim ljudem. Pri tem upoštevamo tudi, ali osebi močne psihične težave (npr. strahovi) preprečujejo,
da bi odgovarjala na vprašanja o načrtih za prihodnost.
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Samostojen:

Opisane aktivnosti lahko izvaja brez pomoči
druge osebe.

Večinoma samostojen:

Lahko se loti nečesa, vendar jo je potrebno
opomniti, da to dejansko tudi izvede, ali zaradi
fizičnih omejitev potrebuje redno pomoč pri
dogovarjanju z drugimi osebami.

Večinoma odvisen:

Sama od sebe ne načrtuje ničesar. Odloča se s
pomočjo drugih oseb. Za izvajanje lastnih
odločitev jo je potrebno opomniti, pri izvajanju
potrebuje čustveno ali telesno podporo.
Večinoma odvisna je tudi oseba, ki je sicer
kognitivno sposobna samostojnega načrtovanja
in odločanja, vendar pa je tako močno telesno
ovirana, da za vse korake uresničevanja
potrebuje pomoč.

Popolnoma odvisen:

Nima časovne predstave, da bi lahko načrtovala
potek dneva. Tudi ob dani možnosti izbire, ni
sposobna izraziti strinjanja ali nestrinjanja.

6.5 Neposredni stik z drugimi
Neposredni stik s sorodniki, oskrbovalci, sostanovalci ali obiskovalci. Vzpostavljanje stikov,
nagovarjanje oseb in odzivi na nagovor.
Samostojen:

Opisane aktivnosti lahko izvaja brez pomoči
druge osebe.

Večinoma samostojen:

Shajanje s poznanimi ljudmi je samostojno, pri
vzpostavljanju stika z nepoznanimi ljudmi
potrebuje podporo, npr. spodbudo pri
vzpostavljanju stikov z novim sostanovalcem ali
pa določeno podporo pri premagovanju
govornih in slušnih težav.

Večinoma odvisen:

Oseba ni samoiniciativna, potrebuje spodbudo
ali motivacijo, vendar jasno reagira, verbalno ali
neverbalno (očesni stik, mimika, gestikulacija).
Večinoma odvisna je tudi oseba, ki potrebuje
stalno pomoč pri premagovanju slušnih ali
govornih težav.

Popolnoma odvisen:

Na nagovore se ne odziva. Ne odziva se niti na
poskuse vzpostavitve neverbalnega kontakta
(npr. ne odziva se tudi na dotike).
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6.6 Ohranjanje stikov z ljudmi, ki niso v bližnji okolici
Ohranjanje, prekinitev ali začasno odklanjanje stikov s prijatelji, znanci, sosedi
Ocenjujemo sposobnost rabe telekomunikacijskih naprav, kot je telefon, npr. dogovarjanje za obisk po
telefonu ali vodenje stikov prek telefona pisem ali elektronske pošte.
Samostojen:

Opisane aktivnosti lahko izvaja brez pomoči
druge osebe.

Večinoma samostojen:

Zmožna je (samostojno) načrtovati, vendar
potrebuje pomoč pri izvajanju teh opravil, npr.
nameščanje listkov z opomniki ali opremljanje
telefonskih številk z imeni in slikami,
spominjanje in spraševanje ali je bil stik
vzpostavljen,
oziroma
spominjanje
na
dogovorjene termine. Lahko prosi za pomoč pri
priklicu znanca ali prijatelja, sama pa se
samostojno pogovarja po telefonu; ali pa drugo
osebo prosi za pomoč, da se dogovori za srečanje
s prijatelji ali znanci.

Večinoma odvisen:

Običajno se le odziva na predloge k vzpostavitvi
kontakta; ne išče stikov samostojno, vendar pa
se pozitivno odzove na iniciativo druge osebe.
Kot večinoma odvisne opredelimo tudi tiste
osebe, ki zaradi telesnih omejitev potrebujejo
pomoč
druge
osebe
pri
uporabi
telekomunikacijskih naprav (npr. držanje
telefonske slušalke) ali pri premagovanju
govornih in slušnih težav.

Popolnoma odvisen:

Ne vzpostavlja stikov z ljudmi zunaj bližnje
okolice in se ne odziva na spodbude k
navezovanju stika.

MODUL 7: AKTIVNOSTI ZUNAJ DOMAČEGA OKOLJA
V modulu 7 so zajete tako sposobnosti gibanja zunaj domačega okolja, kakor tudi udeležba pri
aktivnostih zunaj domačega okolja. Aktivnosti so ocenjene na podlagi želja in sposobnosti
posameznika.
Na kulturnih, verskih ali športnih prireditvah je vedno prisotna večja skupina ljudi. Zato obiski
gledališča, športnih tekmovanj, koncertov, cerkvenih obredov zahtevajo sposobnost, da se posameznik
udeleži dogodkov, kjer se nahaja večja skupina ljudi. To pomeni, da je sposoben daljše časovno obdobje
preživeti v sedečem položaju ter se glede na obliko prireditve temu tudi primerno vesti. Vendar pa je
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treba že v začetku oceniti ali se ta oseba sploh želi udeležiti določenih prireditev oz. se jih ne želi
udeležit zaradi svojega telesnega stanja (npr. inkontinence ali spremenjenega fizičnega videza zaradi
invalidnosti).
Gibanje zunaj domačega okolja, obsega naslednje postavke:
7.1. Odhod iz stanovanja
7.2. Gibanje zunaj stanovanja oz. objekta (peš ali v invalidskem vozičku)
7.3. Uporaba javnih prevoznih sredstev v notranjem prometu
7.4. Vožnja v osebnem avtomobilu ali taksiju kot sovoznik
Rezultati dajejo le grobe podatke o aktivnostih zunaj domačega okolja in možnosti, ki so na voljo. Pri
načrtovanju pomoči je priporočljivo dodatno preveriti koliko je oseba motivirana, da spremeni svojo
situacijo, koliko zaupanja ima v lastne sposobnosti in katero od nudenih pomoči že dejansko uporablja.
Zato se mora strokovno usposobljeno oskrbovalno osebje še posebej zavzeti za to, da osebo obširno
seznani katere možnosti so ji v določeni situaciji omogočene. Zato naj bi vsi ukrepi imeli izobraževalni
in motivacijski namen, saj lahko dolgoročno neizvajanje določenih aktivnosti zunaj domačega okolja
močno vpliva na ravnanje v določenih situacijah in obvladljivosti le teh.
Aktivnosti zunaj domačega okolja so:
7.5. Udeležba na kulturnih, verskih ali športnih prireditvah
7.6. Obiski šol, vrtcev, delovnih mest, delavnic za invalide, dnevnih centrov
7.7. Udeležba pri ostalih dejavnostih z drugimi ljudmi
Samostojnost v točkah od 7.1 do 7.7 vrednotimo na podlagi naslednje lestvice:
0 = ni potrebe, noče
Oseba nima potrebe po izvajanju aktivnosti ali aktivnosti noče izvajati.
0 = samostojen
Oseba aktivnosti lahko samostojno izvaja.
1 = z občasnim spremstvom
Oseba lahko aktivnosti izvaja večinoma samostojno, občasno rabi pomoč druge osebe.
2= s pomočjo drugega
Oseba lahko aktivnosti izvaja, če ji pri tem pomaga druga oseba.
3= s pomočjo drugega
Oseba aktivnosti ne more izvajati, niti s pomočjo druge osebe.

MODUL 8: GOSPODINJSKA OPRAVILA
Osebe, ki potrebujejo pomoč ali oskrbo, same niso sposobne opravljati določenih del v gospodinjstvu,
saj jim primanjkuje moči npr. že pri čiščenju. Prav tako pa niso dovolj mobilne, da bi lahko same
opravljale osnovne nakupe. Gre za pomoč, ki ni nujno povezana z oskrbo. Ocenjujemo stopnjo
samostojnosti osebe pri opravljanju gospodinjskih in nekaterih drugih aktivnosti (uporaba telefona in
IKT naprav).
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V modulu vrednotimo samostojnost pri izvajanju naslednjih aktivnosti:
8.1. Vsakodnevno nakupovanje (npr. hrane, higienskih pripomočkov, časopisov).
8.2. Priprava hrane:
Priprava hrane, ki jo je treba pogreti ter pri tem uporabljati štedilnik, pečico ali mikrovalovno
pečico. Priprava enostavnih jedi po želji posameznika.
8.3. Lažja opravila, prisotna pri pospravljanju in čiščenju:
Enostavna fizično lažja gospodinjska opravila kot na primer priprava mize pred obrokom,
pospravljanje mize, pranje posode, uporaba pralnega stroja, zlaganje oblačil, brisanje prahu.
8.4. Zahtevnejša opravila pri pospravljanju in čiščenju:
Brisanje tal, uporaba sesalca, čiščenje oken, pranje perila, menjava posteljnine, odnašanje
smeti.
8.5. Organizacija življenja in uporaba različnih storitev:
Organizacija in izvajanje negovalnih ali gospodinjskih storitev (negovalna oskrba, pomoč v
gospodinjstvu, dostava hrane na dom, pranje, obrtniška dela oz. hišniška dela, frizerstvo ali
pedikura).
8.6. Upravljanje s financami:
Opravljanje vsakodnevnih finančnih poslov (npr. skrb za vodenje računov, plačilo najemnine),
odločanje o tem ali je doma dovolj gotovine, kdaj je potrebno določen račun plačati in v zvezi
s tem izvesti še morebitne nadaljnje korake.
8.7. Urejanje uradne dokumentacije:
Ravnanje s prispelo pošto iz različnih podjetij ali organizacij kot npr. občina, komunala,
zavarovalnica in podobno. Odločanje kdaj in kako je potrebno na določeno pošto odgovoriti in
kako je potrebno nadalje postopati.
8.8. Uporaba telefona:
8.7. Uporaba drugih informacijsko komunikacijskih naprav:
Samostojnost v točkah od 8.1 do 8.8 vrednotimo na podlagi naslednje lestvice:
0 = ni potrebe, noče
Oseba nima potrebe po izvajanju aktivnosti ali aktivnosti noče izvajati.
0 = samostojen
Oseba aktivnosti lahko samostojno izvaja.
1 = večinoma samostojen
Oseba lahko aktivnosti izvaja večinoma samostojno, občasno rabi pomoč.
2= večinoma odvisen
Oseba je pri izvajanju aktivnosti večinoma odvisna od pomoči druge osebe.
3= popolnoma odvisen
Oseba je pri izvajanju aktivnosti popolnoma odvisna od pomoči druge osebe.
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Obrazec za osebni načrt
OSEBNI NAČRT

Podatki o uporabniku/ci:
Priimek in ime: ………………………………..………………..…………
EMŠO: ………………………………………………………………..
Telefon: ……………………..………..… mobilni telefon: ………………………..……….
Naslov stalnega bivališča: ..……………………..………………….. občina: ………...……
Naslov začasnega bivališča: ………………………………………… občina: ……..……..
Elektronski naslov (e-mail): ……………………………………………………………
Datum izdelave načrta: ……………………………………………………………
Datum uskladitve načrta: ……………………………………………………………

Življenjska zgodba uporabnika/-ce (prepis):

Kratkoročni cilji/prioritete uporabnika /-ce:

Dolgoročni cilji/prioritete uporabnika /-ce:

Povzetek ugotovitev NBA-SLO (po modulih, izpostavljene posebnosti, dodatni predlogi strokovnih
ciljev in ukrepov, ki bi prispevali k izboljšanju ali ohranjanju sposobnosti uporabnika ter dogovor z
uporabnikom o njih):

Število točk po NBA-SLO:

št. točk

Prejema storitev na domu/v institucionalnem
varstvu/v vmesnih oblikah/prejema denarno
nadomestilo

preferenčna oblika prejemanja storitev
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Znesek upravičenosti

znesek upravičenosti (v primeru
denarnega nadomestila)

Izbrani koordinator

ime in priimek ter področje dela
izbranega koordinatorja

OPERACIONALIZACIJA OSEBNEGA NAČRTA – PODROBNEJŠA OPERACIONALIZACIJA NAČRTA
A:
CILJI

B:
STORITVE
PO
ŠIFRANTU

C: OPIS
STORITVE

D:
IZVAJALEC

E:
KOLIČINA

F:
ENOTA

G: CENA
STORITVE

H:
POGOSTOST

I:
ZAČETEK

J:
KONEC

Opomba: Za vsak cilj je lahko predvidenih več storitev. Stolpec »Opis storitve« je namenjen podrobnejšemu opisu naloge (če
je ta potreben).V stolpec »izvajalec« navedemo izbranega izvajalca. Stolpec »količina« je namenjen oceni števila ur/minut
potrebne oskrbe (npr: 45), stolpec »enota« pa ustrezni enoti (npr. minut). V stolpcu »pogostost« beležimo, kolikokrat na
teden se izvaja storitev (npr. »vsak dan«; »trikrat tedensko«; »enkratno«). Stolpca začetek in konec določata, kdaj se izvajanje
storitve prične in kdaj konča. Vir določa, kdo je plačnik storitve.

OPERACIONALIZACIJA OSEBNEGA NAČRTA – ZASNOVA IZVEDBENEGA NAČRTA
A: CILJI

B: STORITVE
PO
ŠIFRANTU*

C: OPIS
STORITVE

D:
E:
F:
G:
IZVAJALEC POGOSTOST ZAČETEK KONEC

H: VIR

Opomba: Za vsak cilj je lahko predvidenih več storitev. Stolpec »Opis storitve« je namenjen podrobnejšemu opisu naloge (če
je ta potreben). V stolpec »izvajalec« navedemo izvajalca, ki ga izbere uporabnik. V stolpcu »pogostost« beležimo, kolikokrat
na teden se izvaja storitev (npr. »vsak dan«; »trikrat tedensko«; »enkratno«). Stolpec začetek določa, kdaj se izvajanje
storitve prične in kdaj konča. Vir določa, kdo je plačnik storitve.

PREDLOG IZVEDBENEGA DELA NAČRTA (urnik izvajanja)
Pričakovan/želen obseg (formalna in neformalna oskrba):
PON
TOR
SRE
ČET
ure

PET

SOB

NED

Dogovorjen obseg formalne oskrbe:
PON
TOR
SRE
ure

PET

SOB

NED

ČET
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K:
VIR

Dogovorjen obseg neformalne oskrbe:
PON
TOR
SRE
ure

ČET

PET

SOB

NED

Dogovorjene posebnosti:

Kontakti in naloge udeležencev oskrbe

Organiziranje ključnih članov okolja
1. Ime in priimek ter naslov: ……………………………………………………………………….
razmerje do uporabnika/-ce: ………………………………… telefon: ……….…………..
opis prevzete obveznosti in odgovornosti: …………………...................................………...
2. Ime in priimek ter naslov: ………………………………………….……………………………..
razmerje do uporabnika/-ce: ………………………………… telefon: ……….…………...
opis prevzete obveznosti in odgovornosti: …………………...................................………..

NAČRT PODPORE NEFORMALNEMU OSKRBOVALCU/-KI
Ime in priimek oskrbovalca/-ke:
Razmerje do uporabnika:
CILJI

STORITVE
PO
ŠIFRANTU

OPIS
STORITVE

IZVAJALEC KOLIČINA POGOSTOST VIR
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