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*****

Pričujoče besedilo predstavlja izsek iz končnega poročila Aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe
(Smolej Jež, S. in ostali 2016), ki ga je na podlagi naročila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti v letu 2016 pripravil Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Besedilo ni lektorirano.
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1. ANALIZA KADRA V DOLGOTRAJNI OSKRBI

V obdobju od leta 2012 do leta 2014 je na SURS delovala Medresorska delovna skupina za statistično
spremljanje dolgotrajne oskrbe, katere glavni cilj je bil vzpostavitev pogojev za sistematično spremljanje
stanja na področju dolgotrajne oskrbe. Statistično spremljanje dolgotrajne oskrbe se navezuje na
podatke o finančnih izdatkih za dolgotrajno oskrbo, podatke o prejemnikih, kadru in prostorskih
kapacitetah na tem področju. Potrebe po kakovostnih podatkih na vseh omenjenih področjih, zlasti pa
na področju prejemnikov, izdatkov in kadra v dolgotrajni oskrbi, so in jih še izražajo tako predstavniki v
delovno skupino vključenih institucij kot tudi mednarodne institucije, zato smo z delom na tem področju
nadaljevali tudi po prenehanju delovanja omenjene delovne skupine na SURS. Na IRSSV je bila namreč
ustanovljena nova delovna skupina, ki je delovala od aprila 2015 do aprila 2016.
Opredelitve in spremljanja kadra ter kapacitet se v delovni skupini na SURS še niso temeljito lotili,
medtem ko so podatke o prejemnikih in izdatkih za dolgotrajno oskrbo že dodobra prečistili, izboljšali
njihovo kakovost, jih objavili in predstavili strokovni javnosti. Podatke o prejemnikih in izdatkih za
dolgotrajno oskrbo tako od leta 2014 redno letno objavlja SURS, podatki pa se poročajo tudi
mednarodnim institucijam (npr. OECD, Eurostat, WHO). Cilji delovne skupine na SURS-u so bili tako v
tem delu večinoma doseženi in realizirani, opredelitev in analiza kadra pa je postala ena izmed osrednjih
nalog Delovne skupine za spremljanje dolgotrajne oskrbe, ki je bila, kot že omenjeno, na IRSSV
ustanovljena aprila 2015.

1.1.

METODOLOŠKI OKVIR ANALIZE

Razlogov za pripravo analize kadra v dolgotrajni oskrbi in izboljšanje statistik na tem področju je več,
vežejo pa se na mednarodno in nacionalno raven.
1 - Na mednarodni ravni je Slovenija zavezana k poročanju OECD-ju v okviru vprašalnikov Health
Data, katerih del se nanaša na kadre v dolgotrajni oskrbi. Pred leti je bil vprašalnik izpolnjen s parcialnimi
podatki, v zadnjih letih pa so se na SURS odločili, da zaradi nekakovostnih in nepopolnih podatkov le
tega ne izpolnjujejo več. Za poročanje o kadru in namestitvenih kapacitetah OECD-ju v okviru
vprašalnikov Health Data je sicer zadolžen NIJZ. Poročanje mednarodnim institucijam Sloveniji
zagotavlja vključenost v različne publikacije s primerjalnimi analizami, ki so lahko pomembna podlaga
pri določanju ciljev dolgotrajne oskrbe in pripravi sistemskih rešitev glede financiranja in organizacije
tega področja.
2 - Na nacionalni ravni potrebujemo urejene in pregledne podatke o kadru tako zaradi priprave
zakona za dolgotrajno oskrbo in možnih projekcij v tem okviru kot tudi na splošno zaradi pomembnosti
poznavanja stanja na tem področju. Izboljšanje statistik na tem področju je tako logičen korak.
V Delovni skupini za spremljanje dolgotrajne oskrbe na IRSSV smo se prvotno lotili zbiranja podatkov po
OECD metodologiji oziroma glede na mednarodne potrebe, ki izhajajo iz vprašalnika in navodil OECD
(Questionnaire - OECD Health Data 2014, Definitions, Sources and Methods) za področje kadra v
dolgotrajni oskrbi. Izhajali smo iz definicije različnih tipov kadra po tem vprašalniku in skušali delovna
mesta izvajalcev dolgotrajne oskrbe pri nas uvrstiti v kategorije po tej metodologiji. Seznam delovnih
mest v dolgotrajni oskrbi sta pripravila dva člana delovne skupine, ki je delovala še v okviru SURS-a,
potrdili pa so ga tudi ostali člani takratne skupine. Definicije različnih tipov kadra po OECD vprašalniku
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so bile pri nekaterih kategorijah kadra nejasne in dvoumne, tako da je bila uvrstitev nekaterih »naših«
delovnih mest v dolgotrajni oskrbi v te kategorije problematična. V nadaljevanju procesa oblikovanja in
definiranja metodologije zbiranja in analize kadra se je izkazalo, da je z vidika časa in kakovosti podatkov
najbrž bolj smiselno pričeti ta proces na drugem koncu, in sicer iz nacionalnih potreb ter že obstoječih
baz podatkov v kombinaciji z novimi podatki, ki bi jih zbrali za ta namen. Pri zadovoljevanju nacionalnih
potreb po kakovostnih podatkih o kadru v dolgotrajni oskrbi smo tako izhajali iz že obstoječih baz
podatkov na tem področju ter jih dopolnili z na novo zbranimi podatki. Baza podatkov za kader pri javnih
izvajalcih dolgotrajne oskrbe namreč že obstaja, in sicer gre za sistem ISPAP (Informacijski sistem za
posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju), iz katerega smo pridobili podatke o večini
kadra v dolgotrajni oskrbi. Te statistike smo v nadaljevanju dopolnili še s podatki (in ponekod ocenami)
o manjšem deležu kadra izven javnega sektorja (zasebniki - koncesije ali dovoljenja za delo, nevladne
organizacije, družinski pomočniki, itd.) ter na ta način dobili podatkovno osnovo za prvo analizo kadra v
dolgotrajni oskrbi na nacionalni ravni. Z analizo kadra smo se omejili le na formalno dolgotrajno oskrbo.
Podrobnejše korake pridobivanja in zbiranja podatkov ter postopke analize podatkov prikazujemo v
nadaljevanju.
Slika 1: Viri podatkov za analizo kadra v dolgotrajni oskrbi

Podatki o kadru v dolgotrajni oskrbi
javni zavodi
• ISPAP
(MJU/SURS)

koncesionarji in
zasebniki na podlagi
dovoljenja za delo
• SSZS
• NIJZ
• IRSSV

osebni asistenti, družinski
pomočniki, izvajalci v
stanovanjskih skupinah
(NVO), prejemniki delnega
plačila za izgubljeni
dohodek
• IRSSV
• MDDSZ

Določitev enot raziskovanja
Določitev enot raziskovanja, v konkretnem primeru, določitev nabora delovnih mest v dolgotrajni oskrbi,
je (bila) zahtevna naloga. Z njo so se pričeli ukvarjati že v delovni skupini na SURS-u, ko so pripravili in
uskladili nabor delovnih mest v dolgotrajni oskrbi, in sicer so za osnovo vzeli OECD vprašalnik Health
Data in šifrant delovnih mest v javnem sektorju. Pri tem so izhajali iz metodologije, uporabljene za
pripravo statistik izdatkov in prejemnikov dolgotrajne oskrbe, kar pomeni, da so zajeli vsa delovna
mesta, v okviru katerih se izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe ter kot take ustrezajo definiciji dolgotrajne
oskrbe po mednarodni definiciji SHA 11 (glej Nagode in drugi 2014). Nabor iz šifranta delovnih mest v
javnem sektorju smo potem v okviru delovne skupine na IRSSV dopolnili še z naborom drugega kadra, ki
tudi izvaja dolgotrajno oskrbo (osebni asistenti, družinski pomočniki, izvajalci v programih stanovanjskih
skupin na področju duševnega zdravja, prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek), pri čemer smo
se osredotočili zgolj na formalno oskrbo oz. izvajalce, ki dolgotrajno oskrbo izvajajo v okviru pravno
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formalnih okvirjev, iz katerih tudi izhajajo določene pravice in obveznosti. Podatki tako ne zajemajo
prijateljev, prostovoljcev, sodelavcev, sošolcev, družinskih članov in drugih, ki dolgotrajno oskrbo
izvajajo povsem neformalno, zajemajo pa na primer družinske pomočnike in prejemnike delnega plačila
za izgubljeni dohodek, ki so prav tako družinski člani uporabnikov in dolgotrajno oskrbo izvajajo
»neprofesionalno«, vendar pa je njihov status oskrbovalca zakonsko urejen, iz tega naslova pa imajo
tudi določene pravice in obveznosti.
Zbiranje in analiza podatkov
Glede na usklajen nabor kadra, ki izvaja dolgotrajno oskrbo in sodi v okvir formalne oskrbe, smo v
oktobru 2016 pričeli z zbiranjem podatkov iz različnih virov. Sicer smo prvi krog zbiranja in analize
podatkov o kadru izvedli že v aprilu letos (glej zapisnik in delovno gradivo 6. seje Delovne skupine za
spremljanje dolgotrajne oskrbe, Priloga 2), vendar smo takrat pridobili podatke za različne referenčne
datume (tj. obdobje oz. presečni datum, na katerega se predstavljeni podatki nanašajo), v nekaterih
delih analize so bile narejene pavšalne ocene, podatki so se nanašali le na število oseb, nismo pa imeli
podatkov o deležih zaposlitve. Končno analizo smo pripravili na agregatu, pri čemer podatki niso bili
nadalje razčlenjeni glede na spol in starostne skupine. Navedene pomanjkljivosti prve »delne« analize
smo želeli s tokratno analizo preseči. Kot že navedeno, smo oktobra in v začetku novembra pridobivali
podatke o kadru iz različnih virov. Podatke o kadru, ki izvaja dolgotrajno oskrbo v okviru javnega sektorja,
smo pridobili na SURS, ostale podatke pa so nam posredovali iz NIJZ, SSZS in MDDSZ; nekatere podatke
pa imamo zbrane na IRSSV. Kot že navedeno smo želeli pridobiti podatke na enoten referenčni datum,
in sicer 31. 12. 2015. Za večino podatkov nam je to uspelo, za nekatere pa to ni bilo možno, saj
podatkovne evidence ne omogočajo izpisa le za določen datum. Manjši del podatkov se tako nanaša na
celotno leto 2015. Kljub temu v analizi in interpretaciji podatkov upoštevamo referenčni datum 31. 12.
2015 oziroma december 2015, saj se glavnina podatkov nanaša na ta datum/mesec.
Zbirali smo naslednje podatke (po posameznih tipih izvajalcev in delovnih mestih oziroma doseženih
stopnjah izobrazbe glede na zahteve delovnega mesta):
-

število oseb

-

delež zaposlitve

-

spol

-

starost (petletne starostne skupine)

Podobno kot pri referenčnem datumu, tudi pri zbiranju podatkov za vse navedene spremenljivke nismo
bili popolnoma uspešni. Za spremenljivko število oseb smo podatke zbrali v celoti (100 % zajetje). Za
spremenljivko spol je zajetje podatkov tudi skoraj popolno, saj podatkov nismo pridobili le za kader, ki
dolgotrajno oskrbo izvaja v okviru stanovanjskih skupin na področju duševnega zdravja. Podatkov o
deležu zaposlitve in starosti zaposlenih (razvrščanje v 5-letne starostne skupine) ni bilo možno pridobiti
za zaposlene v zasebnih domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter za zasebne
izvajalke patronažne dejavnosti. Razvrstitev po 5-letnih starostnih skupinah prav tako ni bila možna za
zaposlene v stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja in za družinske pomočnike.
V kolikor podatkov za posamezne spremenljivke za določen tip izvajalca (na primer nekatere zasebnike
ali pa zaposlene v stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja) ni bilo možno pridobiti zaradi
obstoječe narave zbiranja in obdelovanja podatkov, smo (na podlagi agregata) naredili oceno.
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Podrobnejše informacije o kakovosti zbranih podatkov glede na izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe
prikazujemo v spodnji preglednici.
Preglednica 1: Analiza kakovosti pridobljenih podatkov: podatki/ocene glede na izvajalce storitev
dolgotrajne oskrbe
Izvajalci storitev
dolgotrajne oskrbe

Referenčni
datum

Viri podatkov

Domovi za starejše

ISPAP* (MJU/SURS),
SSZS

31. 12. 2015

ISPAP* (MJU/SURS),
SSZS

31. 12. 2015

ISPAP* (MJU/SURS),
IRSSV

31. 12. 2015

Število
oseb
J

Posebni
socialnovarstveni
zavodi
Centri za
usposabljanje, delo
in varstvo
Varstveno delovni
centri
Izvajalci patronažne
dejavnosti
Izvajalci pomoči na
domu
Izvajalci
stanovanjskih
skupin na področju
duševnega zdravja
Izvajalci osebne
asistence
Družinski pomočniki
Prejemniki
(delnega) plačila za
izgubljeni dohodek

ISPAP* (MJU/SURS),
IRSSV
ISPAP* (MJU/SURS),
NIJZ
ISPAP* (MJU/SURS),
IRSSV

Z

Delež
zaposlitve
J

Z

Spol
J

Z

5-letne
starostne
skupine
J
Z

31. 12. 2015
31. 12. 2015
31. 12. 2015

IRSSV

Leto 2015

IRSSV

31. 12. 2015

MDDSZ

Leto 2015

MDDSZ/SURS

Leto 2015

J: podatki za javne zavode; Z: podatki za zasebnike/koncesionarje/izvajalce na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register
*Podatkovni sistem ISPAP, iz katerega smo pridobili podatke za kader v javnem sektorju, v osnovi zagotavlja podatke o
izplačanih plačah javnih uslužbencev. Ker se plače izplačujejo na mesečni ravni, tudi izpisi podatkov sledijo tej periodiki. Za
namene te analize smo želeli pridobiti podatke na referenčni datum 31. 12. 2015, kar pa za javni sektor zaradi navedenih
razlogov ni bilo možno. Ti podatki se tako nanašajo na december 2015, kar pa je praktično identično situaciji na dan 31. 12.
2015.
Za to spremenljivko smo pridobili »dejanske« podatke.
Za to spremenljivko smo oblikovali oceno.

V nabor kadra, ki izvaja formalno dolgotrajno oskrbo, smo vključili izbrana delovna mesta oziroma
poklicne profile iz šifranta delovnih mest v javnem sektorju ter dodali še druge poklicne profile, ki
dolgotrajno oskrbo izvajajo izven javnega sektorja. V tem naboru (zlasti v naboru delovnih mest v javnem
sektorju) se nahajajo tudi takšni, za katere se ocenjuje, da dolgotrajno oskrbo izvajajo le v določeni meri
oziroma da dolgotrajno oskrbo izvaja le določen del vsega kadra znotraj delovnega mesta. Pri tem smo
kot merilo za določanje tega deleža upoštevali ekspertne ocene, ki jih za izračun statistik na področju
izdatkov in prejemnikov dolgotrajne oskrbe uporablja SURS. Za poklicne profile, ki oskrbo izvajajo v
okviru psihiatrije ali patronažne dejavnosti, smo torej pri analizi upoštevali le 6 % (za področje psihiatrije)
in 68 % (za področje patronažnega varstva) celotnih podatkov. Ta preračun (oceno) smo upoštevali tako
6

pri številu kadra, kot pri deležu, spolu in starosti osebja. Podrobnejše informacije o tem, ali smo za
posamezen poklicni profil v dolgotrajni oskrbi pridobili dejanski podatek o številu oseb ali pa na podlagi
vhodnih podatkov oblikovali in upoštevali oceno, prikazujemo v spodnji preglednici.
Preglednica 2: Analiza kakovosti podatkov: podatki/ocene glede na delovna mesta v dolgotrajni oskrbi
Podatek

Naziv delovnega mesta

Ocena (%)

Bolničar negovalec, spremljevalec
Bolničar negovalec, spremljevalec - psihiatrija
Srednja medicinska sestra - zdravstvena nega na domu
Srednja medicinska sestra v psihiatriji
Dipl. Medicinska sestra v negovalni enoti
Dipl. Medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
Dipl. Medicinska sestra v psihiatriji
Oskrbovalka
Socialna oskrbovalka III
Bolničar negovalec I - nega III in IV
Bolničar negovalec II
Gospodinja oskrbovalka
Socialna oskrbovalka II
Varuhinja II
Socialna oskrbovalka I
Srednja medicinska sestra I
Srednja medicinska sestra II
Varuhinja - specialna znanja
Varuhinja I
Gospodinja - usklajevalka oskrbe
Medicinska sestra vodja tima
Medicinska sestra vodja tima s specialnimi znanji
Osebni asistent/koordinator osebne asistence
Zaposlen v stanovanjski skupini na področju duševnega zdravja
Družinski pomočnik
Prejemnik delnega plačila za izgubljeni dohodek
Za to delovno mesto smo pridobili dejanske podatke.
Za to delovno mesto smo upoštevali oceno (6 % za kader v psihiatriji ter 68 % za kader v patronažni dejavnosti)

*****
V nadaljevanju prikazujemo rezultate analize kadra v dolgotrajni oskrbi. Analiza je narejena glede na tip
dolgotrajne oskrbe (doma & v instituciji), glede na delovna mesta oziroma različne poklicne skupine
kadra ter glede na različne tipe izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe. Prikazujemo tako podatke o številu
kadra in deležih zaposlitve, kot tudi podatke glede na spolno in starostno strukturo kadra. Upoštevali
smo tako podatke o kadru, ki izvaja neposredno oskrbo, kot tudi tistih, ki izvajajo vodenje in
koordiniranje oskrbe. Kot že opisano, je analiza nastala na podlagi pridobljenih podatkov iz baz različnih
institucij ter na podlagi izvedenih ocen. V kolikor je možno in smiselno, posamezne segmente analize
primerjamo s podatki OECD (OECD Health Statistics 1). Gre za bazo podatkov o različnih področjih zdravja
prebivalcev držav članic povezave OECD, v kateri so med drugim tudi podatki o dolgotrajni oskrbi

1

Dostopno na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#
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(prejemniki, kadri in kapacitete). Podatki o kadru v dolgotrajni oskrbi v Sloveniji sicer niso povsem
(neposredno) primerljivi s tistimi, ki jih objavlja OECD, saj je bila naša metodologija prilagojena
nacionalnim potrebam in že obstoječim zbirkam podatkov na tem področju, deloma pa kljub temu izhaja
tudi iz OECD metodologije2. Gre za edino zbirko podatkov na to temo, ki na enem mestu združuje
podatke različnih držav in na ta način tudi Sloveniji omogoča vsaj okvirno mednarodno primerjavo. OECD
podrobne podatke po posameznih državah prikazuje s precejšnjim zamikom, zato primerjava z letom
2015 ni bila možna. Mednarodna primerjava je tako narejena na podatkih za leto 2014, pri čemer se
podatki za Slovenijo nanašajo na leto 2015.

1.2.

REZULTATI ANALIZE KADRA V DOLGOTRAJNI OSKRBI

Na podlagi zbranih podatkov in ocen ugotavljamo, da je ob koncu leta 2015 dolgotrajno oskrbo v okviru
formalnega sektorja izvajalo 11.514 oseb, kar pomeni dobre tri osebe na vsakih 100 prebivalcev, ki so
starejši od 65 let. Na 100 oseb, starih 65 let ali več, namreč pride 3,1 »formalnega« kadra, ki izvaja (in
koordinira) dolgotrajno oskrbo. V primerjavi z državami OECD (podatki za leto 2014 so dostopni za 15
držav), se Slovenija uvršča v drugo polovico.

0,7 %

1,4 %

2,5 %

3,1 %

3,2 %

4,1 %

4,2 %

4,3 %

5,5 %

6,1 %

8,4 %

8,6 %

11,3 %

11,8 %

12,4 %

12,8 %

Slika 2: Delež kadra v dolgotrajni oskrbi glede na število prebivalcev, starih 65 let ali več

Vir: OECD Health Statistics. Dostopno na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#;
Slovenija: lastni preračuni. Za število prebivalcev starih 65 let ali več so uporabljeni podatki za drugo polletje 2015 (SURS,
2016 a).

Poleg števila oseb, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo, nas je zanimal tudi podatek o obsegu zaposlitev za
dolgotrajno oskrbo. Ugotovimo lahko, da je ob koncu leta 2015 obseg zaposlitev znašal 10.261,9, kar
pomeni, da je dolgotrajno oskrbo izvajalo 11.514 oseb v obsegu 10.261,9 zaposlitve oziroma 2,7

2

Glej strani 20 in 21, kje je metodologija izvedbe analize, v osnovi izhajajoča iz OECD metodologije, kasneje pa
prilagojena nacionalnim potrebam, natančno popisana.
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zaposlitve na 100 prebivalcev, ki so stari 65 let ali več. Tudi v tej primerjavi se Slovenija glede na 12 držav,
članic OECD, uvršča v zadnjo polovico (najvišje uvrščena je Norveška (10,3), najnižje pa Portugalska
(0,4)).

1.2.1. Struktura kadra v dolgotrajni oskrbi glede na tip oskrbe (doma & v instituciji)
Ocenjujemo, da približno 70 % kadra dolgotrajno oskrbo izvaja v institucijah, 30 % pa na domu
uporabnika oziroma v skupnostnih oblikah oskrbe. Oceno smo pridobili na podlagi razdelitve delovnih
mest oziroma poklicnih profilov na tiste za izvajanje oskrbe v institucijah in na tiste, ki so namenjeni
oskrbi na domu uporabnika oziroma oskrbi v skupnosti. Če omenjeno razdelitev kadra primerjamo s
podatki o izdatkih za dolgotrajno oskrbo glede na način izvajanja le te, lahko ugotovimo približno
podobna razmerja. Po zadnjih podatkih, ki jih je SURS za leto 2014 objavil v lanskem letu, je bilo namreč
za dolgotrajno oskrbo v institucijah namenjenih 76,5 %, za oskrbo na domu pa 23,5 % celotnih izdatkov
za dolgotrajno oskrbo (SURS, 2016 b).
Glede na primerjavo z državami OECD (podatki za leto 2014 so dostopni za 11 držav), se Slovenija uvršča
v drugo polovico.

15,8 %

22,3 %

28,6 %

30,7 %

31,9 %

36,2 %

41,7 %

42,8 %

69,6 %

75,9 %

87,9 %

91,6 %

Slika 3: Delež kadra, ki dolgotrajno oskrbo izvaja na domu/v skupnosti

Vir: OECD Health Statistics. Dostopno na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#;
Slovenija: lastni preračuni.

1.2.1. Struktura kadra v dolgotrajni oskrbi glede na delovna mesta
Struktura kadra glede na poklicne profile kaže, da je bilo med 11.514 osebami, ki izvajajo (in koordinirajo)
dolgotrajno oskrbo, največ bolničarjev negovalcev; bilo jih je 2.578 oziroma 22,4 % vsega kadra. Sledijo
zdravstveni tehniki oziroma srednje medicinske sestre, ki jih je bilo 2.036 oziroma 17,7 % vsega kadra.
9

Sledijo družinski pomočniki in prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek3, ki jih je bilo skupaj 1.693
oziroma 14,7 %, med njimi je bila dobra polovica družinskih pomočnikov (877 oseb) ter nekoliko manj
prejemnikov delnega plačila za izgubljeni dohodek. Diplomiranih medicinskih sester je bilo 1.545, kar je
13,4 % vsega kadra. Dobra desetina (1.316 oseb) je bilo oskrbovalk in socialnih oskrbovalk ter slaba
desetina varuhinj (1.014 oseb). Omenimo še kader, ki dolgotrajno oskrbo izvaja v okviru patronažne
zdravstvene nege na domu (po izobrazbi so to tako diplomirane medicinske sestre kot tudi srednje
medicinske setre oz. zdravstveni tehniki); teh je bilo 516 oziroma 4,9 % celotnega kadra. Zaposleni v
programih osebne asistence so predstavljali 2,9 % kadra, 2,8 % je bilo gospodinj, 0,7 % kadra so
predstavljali zaposleni v stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja, 0,4 % pa kader, ki je
dolgotrajno oskrbo izvajal v okviru psihiatrične dejavnosti.
Če poskušamo poklicne profile v dolgotrajni oskrbi diferencirati v dve kategoriji, in sicer v (1.) kategorijo
»kader za socialno oskrbo», ki se nanaša na kader, ki izvaja pretežno socialno oskrbo in pomoč pri
opravljanju temeljnih dnevnih opravil ter praviloma ni financiran iz zdravstvene blagajne, ter (2.)
kategorijo » kader za zdravstveno oskrbo«, ki izvaja pretežno zdravstveno oskrbo, pomoč pri opravljanju
temeljnih dnevnih opravil in je financiran iz zdravstvene blagajne, potem lahko ugotovimo, da je v
strukturi kadra v dolgotrajni oskrbi nekoliko več zdravstvenega kadra. Tega osebja je bilo v letu 2015
58,7 % oziroma slabih 7.000 oseb, kadra za socialno oskrbo pa 41,3 % oziroma slabih 5.000 oseb.

3

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar prekine delovno
razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno
oviranega otroka ali hudo bolnega otroka. Pogoj za uveljavljanje te pravice je, da imata tako otrok kot starš stalno prebivališče
v RS in dejansko živita v RS. Pravica velja do 18. leta starosti otroka, kasneje pa lahko starš uveljavlja pravico do družinskega
pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima torej invalidna oseba, za katero je pred uveljavljanjem te pravice
skrbel eden od staršev, ki je prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; invalidna oseba, ki je invalid po ZDVDTPO ali pa gre
za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo.
Prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek in družinski pomočniki za svoje delo nimajo sklenjenega delovnega razmerja
(posledično tudi nimajo pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz tega pravnega razmerja) in za razliko od drugega kadra v dolgotrajni
oskrbi pri njih ne gre za poklicni profil oziroma delovno mesto z določeno izobrazbo, pač pa za (v osnovi neforalni) kader, ki pa
dolgotrajno oskrbo družinskega člana izvaja v okviru določenih pravno formalnih okvirjev. Prejemniki delnega plačila za
izgubljeni dohodek in družinski pomočniki so namreč upravičeni do določenih nadomestil s strani države oziroma občine. Glede
na to smo se odločili, da jih v pričujoči analizi štejemo kot formalni kader v dolgotrajni oskrbi.
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Slika 4: Struktura kadra v dolgotrajni oskrbi glede na skupine poklicev

družinski
pomočniki/prejemniki
DPID; 14,7 %

bolničarji; 22,4 %

kader v
stanovanjskih
skupinah; 0,7 %
kader za osebno
asistenco; 2,9 %

kader v
psihiatriji;
0,4 %

varuhinje;
8,8 %

oskrbovalke/soc.
oskrbovalke; 11,4 %

dipl.medicinske
sestre*; 13,4 %

gospodinje; 2,8 %
kader v patronaži; 4,9 %

med. sestre/zdr.
tehniki; 17,7 %

*K diplomiranim medicinskim sestram smo glede na klasifikacijo delovnih mest v javnem sektorju šteli diplomirane medicinske
sestre v negovalni enoti, medicinske sestre vodje timov in medicinske sestre vodje timov s specialnimi znanji. Vsa omenjena
delovna mesta namreč sodijo v t.r. VII/1.

V naslednji preglednici so podatki po posameznih poklicnih profilih prikazani še podrobnejše. Vidno je
tudi ali smo za posamezen poklicni profil upoštevali dejanski podatek ali pa ekspertno oceno.
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Preglednica 3: Podatki/ocene za posamezno delovno mesto v dolgotrajni oskrbi
Število:
Delovno
profil

mesto/poklicni

Bolničar negovalec I - nega III
in IV
Bolničar negovalec II
Bolničar
negovalec,
spremljevalec - psihiatrija
Bolničar
negovalec,
spremljevalec
Dipl. medicinska sestra v
negovalni enoti
Dipl. medicinska sestra v
patronažni zdravstveni negi
Dipl. medicinska sestra v
psihiatriji
Gospodinja - usklajevalka
oskrbe
Gospodinja oskrbovalka
Medicinska sestra vodja tima
(dipl. med. sestra)
Medicinska sestra vodja tima
s specialnimi znanji (dipl.
med. sestra)
Oskrbovalka
Socialna oskrbovalka I
Socialna oskrbovalka II
Socialna oskrbovalka III
Srednja medicinska sestra
(zdr. tehnik) - zdravstvena
nega na domu

oseb po ISPAP
(javni zavodi)

oseb v
zasebnih DOM
in POS

oseb pri
zasebnih
izvajalcih PND

zasebnih
izvajalk
patronažne
dejavnosti

oseb pri
zasebnih VDC

oseb skupaj

1.438

588

0

0

2

2.028

2.028

385

0

0

0

1

386

386

4

0

0

0

0

4

0*

164

0

0

0

0

164

164

642

0

0

0

0

642

642

611

0

0

110

0

721

490*

200

0

0

0

0

200

12*

11

0

0

0

0

11

11

246

64

0

0

0

310

310

672

221

0

0

1

894

894

9

0

0

0

0

9

9

201
88
667
36

118
0
0
0

0
0
203**
0

0
0
0
0

1
0
2
0

320
88
872
36

320
88
872
36

101

0

0

3

0

104

71*

Ocena*

Število:
Delovno
profil

mesto/poklicni

Srednja medicinska sestra
(zdr. tehnik) I
Srednja medicinska sestra
(zdr. tehnik) II
Srednja medicinska sestra
(zdr. tehnik) v psihiatriji
Varuhinja - specialna znanja
Varuhinja I
Varuhinja II
Osebni asistent/koordinator
osebne asistence
Strokovni vodja/strokovni ali
laični delavec v stanovanjskih
skupinah
na
področju
duševnega zdravja
Družinski pomočnik
Prejemnik (delnega) plačila
za izgubljeni dohodek
Skupaj

oseb po ISPAP
(javni zavodi)

oseb v
zasebnih DOM
in POS

oseb pri
zasebnih
izvajalcih PND

zasebnih
izvajalk
patronažne
dejavnosti

oseb pri
zasebnih VDC

oseb skupaj

1.469

329

0

0

0

1.798

1798

234

0

0

0

4

238

238

497

0

0

0

0

497

30*

199
430

0
33

0
0

0
0

4
90

203
553

203
553

250

0

0

0

8

258

258

/

/

/

/

/

332

332

/

/

/

/

/

76

76

/

/

/

/

/

877

877

/

/

/

/

/

816

816

8.554

1.353

203

113

113

12.437

11.514

Ocena*

DOM – domovi za starejše; POS – posebni socialnovarstveni zavodi; PND – pomoč na domu (socialna oskrba na domu); VDC - varstveno delovni centri
*Ocena: upoštevana ocena 6 % za kader v psihiatriji ter 68 % za kader v patronažni dejavnosti.
**Zajeti so tako socialni oskrbovalci/socialne oskrbovalke kot tudi vodje in koordinatorji pomoči na domu.
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1.2.2. Struktura kadra v dolgotrajni oskrbi po spolu in starosti
Velika večina kadra, ki izvaja dolgotrajno oskrbo, je ženskega spola, in sicer kar 88,1 %, kar je glede na
izrazito feminizacijo skrbstvenih poklicev pričakovan podatek.
Slika 5: Spolna struktura kadra v dolgotrajni oskrbi

11,9 %

0%

10%

88,1 %

20%

30%

40%

50%
moški

60%

70%

80%

90%

100%

ženske

Ker nam pridobljeni podatki ne omogočajo podrobnejšega pregleda spolne strukture kadra glede na
posamezne poklicne profile, lahko omenimo le, da spolna struktura kadra za izvajanje osebne asistence
in kadra v zasebnih VDC-jih nekoliko odstopa od povprečja, in sicer je pri obeh »tipih« izvajalcev
dolgotrajne oskrbe dobra petina moškega kadra (pri izvajalcih osebne asistence 23,5 %, v zasebnih VDCjih pa 21,2 %4), kar je nekoliko višji delež glede na povprečno spolno strukturo kadra v dolgotrajni oskrbi.
Med zasebnimi izvajalci patronažne dejavnosti ni nobenega moškega izvajalca.
Za izračun spolne strukture kadra v dolgotrajni oskrbi smo pridobili podatke iz vseh virov, razen za kader
v stanovanjskih na področju duševnega zdravja. Za te smo spolno strukturo izračunali na podlagi deleža
moških in žensk v ostalem kadru (11,9 % moških in 88,1 % žensk). Spolna struktura kadra pri tem »tipu
izvajalca« dolgotrajne oskrbe tako predstavlja oceno in ne povsem točen podatek.
Preglednica 4: Spolna struktura kadra v dolgotrajni oskrbi
Moški

Ženske

Skupaj

Kader v javnih zavodih (ISPAP)

834

6.833

7.667*

Zasebniki DOM in POS

153

1.200

1.353

Zasebniki patronažna dejavnost

0

77

77*

Zasebniki PND

4

199

203

Zasebniki VDC

24

89

113

Kader za izvajanje osebne asistence

78

254

332

Družinski pomočniki

166

711

877

105

711

816

9

67

76

1.373

10.141

11.514

Prejemniki (delnega) plačila za
izgubljeni dohodek
Zaposleni v stan. skupinah na
področju duševnega zdravja**
Skupaj

DOM – domovi za stare; POS – posebni socialnovarstveni zavodi; PND – pomoč na domu (socialna oskrba na domu);
VDC - varstveno delovni centri
* Upoštevana ocena 6 % za kader v psihiatriji ter 68 % za kader v patronažni dejavnosti.

4

Spolna struktura kadra v VDC-jih je podobna tudi, ko gre za javne zavode. Podatki IRSSV namreč kažejo, da je bilo na dan 31.
12. 2015 med zaposlenimi v VDC-jih in CUDV-jih zaposlenih 20,7 % moških in 79,3 % ženske (za več glej Smolej Jež in ostali,
2016). Pri tem so upoštevani vsi zaposleni, ne pa samo tisti poklicni profili, ki jih štejemo h kadru v dolgotrajni oskrbi.
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** Število moških in število ženske v stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja je izračunano na podlagi spolne
strukture (%) ostalega kadra v dolgotrajni oskrbi.

Primerjava z državami OECD nam pokaže, da je tudi v drugih državah te povezave spolna struktura kadra
v dolgotrajni oskrbi podobna kot v Sloveniji. Med vsemi osebami, ki izvajajo formalno dolgotrajno
oskrbo, je namreč od 94,7 % (Koreja) do 80,3 % (Španija) žensk. Podatki za leto 2014 so dostopni za 10
držav, članic OECD.

80,3 %

88,0 %

88,1 %

88,2 %

88,4 %

88,8 %

88,9 %

92,6 %

92,7 %

93,7 %

94,7 %

Slika 6: Delež žensk med osebami, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo

Vir: OECD Health Statistics. Dostopno na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#;
Slovenija: lastni preračuni.

Podatke o starostni strukturi kadra v dolgotrajni oskrbi smo zbirali po petletnih starostnih skupinah. Za
večino kadra smo pridobili dejanske podatke iz evidenc različnih institucij, za manjši delež kadra (za
kader v zasebnih domovih za starejše, za zasebnice, ki izvajajo patronažno dejavnost, za družinske
pomočnike in kader v stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja) pa smo na podlagi
starostne strukture (% po petletnih starostnih skupinah) ostalega kadra v dolgotrajni oskrbi oblikovali
ocene.
Ugotavljamo, da je v letu 2015 starostni skupini od 30 do 55 let pripadalo kar tri četrtine kadra (8.607
oseb oziroma 74,8 %). Mlajših od 30 let je bilo 16,5 % kadra oziroma 1.903 osebe, starih 55 let ali več pa
8,7 % ali 1.004 osebe.
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Slika 7: Starostna struktura kadra v dolgotrajni oskrbi
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1.815

50 do 54

1.818
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60 do 64

84

65 do 69

5

1.2.3. Razmerje med številom kadra v dolgotrajni oskrbi in številom uporabnikov dolgotrajne
oskrbe
Na podlagi podatka o številu uporabnikov oziroma prejemnikov dolgotrajne oskrbe in podatka o številu
kadra v dolgotrajni oskrbi lahko ugotovimo, koliko uporabnikov v povprečju oskrbuje en izvajalec
dolgotrajne oskrbe. Pri izračunu tega razmerja za Slovenijo moramo upoštevati metodološki zadržek, saj
podatke o kadru v dolgotrajni oskrbi nismo zbrali povsem v skladu z definicijo dolgotrajne oskrbe po
mednarodni definiciji SHA 11, ampak smo zbiranje nekoliko prilagodili obstoječim zbirkam podatkov o
kadru pri nas (glej poglavje Metodološki okvir analize), medtem ko so podatki o prejemnikih zbrani
povsem v skladu z omenjeno definicijo. Število prejemnikov dolgotrajne oskrbe glede na število kadra v
Sloveniji v nadaljevanju primerjamo s podatki drugih držav OECD. Podatki o prejemnikih in kadru v
dolgotrajni oskrbi za 13 držav, ki so objavljeni na njihovi spletni strani, pa upoštevajo definicijo SHA 2011
v celoti. Naj omenimo še, da se podatki o kadru za Slovenijo nanašajo na leto 2015, podatki za
prejemnike pa za leto 2014. Podatki za ostale države OECD, ki so prikazani na spodnji sliki, pa se v celoti
nanašajo na leto 2014.
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Slika 8: Razmerje med uporabniki/prejemniki in kadrom v okviru formalne dolgotrajne oskrbe

Vir: OECD Health Statistics. Dostopno na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#;
Slovenija: SURS 2016 b, lastni preračuni.

Na podlagi zbranih podatkov za Slovenijo lahko ugotovimo, da na eno osebo, ki izvaja dolgotrajno
oskrbo5, pride 5,3 osebe, ki prejema dolgotrajno oskrbo. Glede na povprečje štirinajstih držav OECD, za
katere je za leto 2014 možno izračunati to razmerje, je obremenitev kadra v Sloveniji kar visoka. Le na
Slovaškem in Madžarskem namreč na enega izvajalca dolgotrajne oskrbe pride več uporabnikov kot v
Sloveniji. Povprečno kader pokriva 3,7 uporabnika oziroma prejemnika dolgotrajne oskrbe.

1.2.4. Struktura kadra v dolgotrajni oskrbi po posameznih tipih izvajalcev
Največ oseb za izvajanje dolgotrajne oskrbe je bilo zaposlenih v domovih za starejše in posebnih
socialnovarstvenih zavodih, in sicer kar slaba polovica vseh. S 13,6 % sledijo družinski pomočniki in
prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek, z 11,9 % zaposleni v bolnišnicah (zlasti v negovalnih in
psihiatričnih bolnišnicah) ter z 10,7 % zaposleni v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje,
delo in varstvo. Zaposleni v zdravstvenih domovi (v večini gre za izvajalce patronažne dejavnosti) in
zasebniki za izvajanje patronažne dejavnosti so predstavljali slabih sedem odstotkov kadra v dolgotrajni
oskrbi, pri izvajalcih pomoči na domu (sem smo šteli centre za socialno delo, oba javna zavoda, ki sta
specializirana za izvajanje te storitve ter zasebne izvajalce pomoči na domu) pa je bilo zaposlenih 5,2 %
kadra. Kader za izvajanje osebne asistence predstavlja 2,7 % kadra v dolgotrajni oskrbi,
Manj kot en odstotek pa kader v stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja in zavodih za
rehabilitacijo otrok.

5

Pri tem so šteti tako neposredni izvajalci oskrbe in koordinatorji/organizatorji.

17

Slika 9: Struktura kadra glede na tip izvajalcev dolgotrajne oskrbe
Izvajalci osebne
asistence; 2,7 %

Družinski pomočniki in
prejemniki DPID; 13,6 %

Izvajalci stanovanjskih
skupin na področju
duševnega zdravja; 0,6 %

Zavodi za rehabilitacijo
otrok; 0,2 %
Izvajalci pomoči na
domu (CSD, javna
zavoda za PND in
zasebniki); 5,2 %
DOM/POS; 48,3 %

ZD in zasebni
izvajalci patronažne
dejavnosti; 6,9 %

Bolnišnice; 11,9 %
VDC/CUDV; 10,7 %

1.3.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Z analizo kadra v dolgotrajni oskrbi na nacionalni ravni se vzpostavlja še tretji steber pri oblikovanju
pogojev za sistematično spremljanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Podatke o
prejemnikih in izdatkih za dolgotrajno oskrbo so prečistili, izboljšali njihovo kakovost, jih objavili in
predstavili strokovni javnosti že člani delovne skupine, ki je od leta 2012 do leta 2014 delovala na SURS.
Te podatke tako od leta 2014 redno letno objavlja SURS, poročajo pa se tudi mednarodnim institucijam
(npr. OECD, Eurostat, WHO). Tretja ključna komponenta podatkovne opore spremljanju stanja in
usmerjanju razvoja dolgotrajne oskrbe pa so podatki o kadru v dolgotrajni oskrbi, ki se trenutno zbirajo
v okviru različnih institucij na različne načine. Opredelitev in analiza kadra na tem področju je tako
postala ena izmed osrednjih nalog Delovne skupine za spremljanje dolgotrajne oskrbe, ki je na IRSSV
delovala od aprila 2015 do aprila 2016, prva analizo kadra v dolgotrajni oskrbi na nacionalni ravni pa
ključen izdelek te delovne skupine (zlasti predstavnikov IRSSV in SURS).
Potrebe po pripravi analize kadra se pojavljajo tako na mednarodni kot tudi nacionalni ravni. Na
mednarodni ravni je Slovenija na primer zavezana k zelo podrobnemu poročanju OECD-ju, vendar
poroča le o prejemnikih, medtem ko je poročanje o kadru zaradi nekakovostnih in nepopolnih podatkov
opustila. Poročanje mednarodnim institucijam Sloveniji zagotavlja vključenost v različne publikacije s
primerjalnimi analizami, ki so lahko pomembna podlaga pri določanju ciljev dolgotrajne oskrbe in
pripravi sistemskih rešitev glede financiranja in organizacije tega področja, zato je izboljšanje statistik
tudi za področje kadra logičen in nujen korak. Na nacionalni ravni pa potrebujemo urejene in pregledne
podatke o kadru tako zaradi priprave zakona za dolgotrajno oskrbo in možnih projekcij v tem okviru kot
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tudi na splošno zaradi pomembnosti poznavanja stanja na tem področju, saj vhodni podatki o stanju
pripomorejo k usmerjanju razvoja dolgotrajne oskrbe v prihodnje.
Podatke za analizo kadra v dolgotrajni oskrbi smo pridobili iz različnih virov (SURS, MDDSZ, NIJZ, SSZS in
IRSSV). V kolikor le teh za posamezne spremenljivke za določen tip izvajalca ni bilo možno pridobiti zaradi
obstoječe narave zbiranja in obdelovanja podatkov, smo (na podlagi agregata) naredili oceno. V naboru
delovnih mest v dolgotrajni oskrbi se nahajajo tudi takšni, za katere se ocenjuje, da dolgotrajno oskrbo
izvajajo le v določeni meri oziroma da dolgotrajno oskrbo izvaja le določen del vsega kadra znotraj
delovnega mesta. Pri tem smo kot merilo za določanje tega deleža upoštevali ekspertne ocene, ki jih za
izračun statistik na področju izdatkov in prejemnikov dolgotrajne oskrbe uporablja SURS. Tako smo
vhodne podatke za delovna mesta v okviru psihiatrije ali patronažne dejavnosti zmanjšali za določen
delež. Določitev nabora delovnih mest v dolgotrajni oskrbi, je (bila) na sploh ena izmed bolj zahtevnih
nalog celotnega procesa analize kadra. Z njo so se pričeli ukvarjati že v delovni skupini na SURS-u, na
podlagi natančnega pregleda nabora in podrobne obdelave podatkov po tipih izvajalcev in posameznih
delovnih mestih pa ugotavljamo, da mora ta naloga ostati del nadaljnjega procesa vzpostavitve pogojev
za sistematično spremljanje tega področja (kar konkretno pomeni ponoven natančen pregled in
morebitno revidiranje nabora delovnih mest).
Na podlagi zbranih podatkov in ocen lahko ugotovimo, da je ob koncu leta 2015 dolgotrajno oskrbo v
okviru formalnega sektorja izvajalo 11.514 oseb, in sicer v obsegu 10.261,9 zaposlitve. Če podatek o
številu kadra primerjamo s številom oseb, ki so stari 65 let ali več in so v največjem obsegu prejemniki
in uporabniki dolgotrajne oskrbe, potem lahko ugotovimo, da na vsakih 100 oseb, starih 65 let ali več,
pride 3,1 »formalnega« kadra, ki izvaja (in koordinira) dolgotrajno oskrbo.
Na podlagi podatka o številu uporabnikov oziroma prejemnikov dolgotrajne oskrbe in številu kadra v
dolgotrajni oskrbi lahko ugotovimo, da na eno osebo, ki izvaja dolgotrajno oskrbo6 v Sloveniji, pride 5,3
osebe, ki prejema dolgotrajno oskrbo. Glede na povprečje štirinajstih držav OECD, za katere je za leto
2014 možno izračunati to razmerje, je obremenitev kadra v Sloveniji kar visoka (povprečje 14. OECD
držav je namreč 3,7).
Ocenjujemo, da približno 70 % kadra dolgotrajno oskrbo izvaja v institucijah, 30 % pa na domu uporabnika
oziroma v skupnostnih oblikah oskrbe. Če omenjeno razdelitev kadra primerjamo s podatki o izdatkih za
dolgotrajno oskrbo glede na način izvajanja le te, lahko ugotovimo približno podobna razmerja. Po
zadnjih podatkih, ki jih je SURS za leto 2013 objavil v lanskem letu, je bilo namreč za dolgotrajno oskrbo
v institucijah namenjenih 77,7 %, za oskrbo na domu pa 22,3 % celotnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo
(SURS, 2015).
V strukturi kadra glede na poklicne profile najvišji delež zavzemajo bolničarji negovalci; bilo jih je 2.578
oziroma 22,4 % vsega kadra. Sledijo zdravstveni tehniki oziroma srednje medicinske sestre, ki jih je bilo
2.036 oziroma 17,7 % vsega kadra.Na podlagi poskusa diferenciacije poklicnih profilov v dolgotrajni
oskrbi na kader za socialno oskrbo in kader za zdravstveno oskrbo, lahko ugotovimo, da je v strukturi
kadra v dolgotrajni oskrbi nekoliko več zdravstvenega kadra. Tega osebja je bilo v letu 2015 58,7 %
oziroma slabih 7.000 oseb, kadra za socialno oskrbo pa 41,3 % oziroma slabih 5.000 oseb.
6

Pri tem so šteti tako neposredni izvajalci oskrbe in koordinatorji/organizatorji.
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Velika večina kadra, ki izvaja dolgotrajno oskrbo, je ženskega spola, in sicer kar 88,1 %, kar je glede na
izrazito feminizacijo skrbstvenih poklicev pričakovan podatek.
Največ oseb, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo, je starih od 30 do 55 let (74,8 %). Mlajših od 30 let je bilo
16,5 % kadra oziroma 1.903 osebe, starih 55 let ali več pa 8,7 % ali 1.004 osebe.
Največ oseb za izvajanje dolgotrajne oskrbe je bilo zaposlenih v domovih za starejše in posebnih
socialnovarstvenih zavodih, in sicer kar slaba polovica vseh. S 13,6 % sledijo družinski pomočniki in
prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek, z 11,9 % zaposleni v bolnišnicah ter z 10,7 % zaposleni
v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo.
Kljub temu, da podatki za Slovenijo niso povsem (neposredno) primerljivi s tistimi, ki jih za države članice
OECD, objavlja ta mednarodna organizacija, smo za nekatere kazalnike (kjer je to smiselno in možno),
naredili mednarodno primerjavo. Ugotavljamo, da se Slovenija pri več kazalnikih (na primer delež kadra
v dolgotrajni oskrbi glede na število prebivalcev, starih 65 let ali več; delež kadra, ki dolgotrajno oskrbo
izvaja na domu/v skupnosti) uvršča v drugo polovico lestvice, kar na eni strani pomeni, da so podatki, do
katerih smo prišli, kljub temu, da nismo v polni meri upoštevali OECD metodologije in navodil, primerljivi
s podatki OECD, na drugi strani pa nakazuje, da smo tudi na področju kadra v dolgotrajni oskrbi v
določenem zaostanku v primerjavi z najbolj razvitimi državami te povezave.
Pričujoča analiza kadrov dolgotrajni oskrbi predstavlja prvi korak in dobro izhodišče v nadaljnjem
procesu vzpostavitve pogojev za sistematično spremljanje področja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Z
analizo smo prišli do podatkov, s katerimi smo lahko v tem okviru zadovoljni, dajejo nam osnovo za
okvirno mednarodno primerjavo in dobra izhodišča in usmeritve za načrtovanje razvoja dolgotrajne
oskrbe (vključno s pripravo zakona) v prihodnje. Kljub temu pa na tem področju ostaja vrsta izzivov, s
katerimi se bomo morali soočiti, če želimo na primer ponovno poročati OECD-ju, kar nam bo omogočalo
natančnejšo primerjavo z ostalimi državami, članicami te povezave, ali pa, če želimo pri načrtovanju
nadaljnjega razvoja dolgotrajne oskrbe upoštevati bolj natančne podatke o kadru, tudi na primer v
okviru neformalne oskrbe. Podatke o kadru bo torej treba v prihodnje še izboljšati, med seboj še bolj
uskladiti evidence različnih virov, še enkrat pregledati nabor delovnih mest v javnem sektorju ter
nenazadnje v zajem vključiti tudi podatke o neformalnem kadru v dolgotrajni oskrbi.
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