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Dins Šmits
2019-09-19



PPP definīcija

Publiskā un privātā partnerība ir sadarbība starp valsts vai pašvaldības
institūciju un privātā sektora uzņēmēju, kuras ietvaros kāds publiskais
pakalpojums vai objekts uz līguma pamata tiek nodots privātajam
uzņēmējam uz noteiktu laika periodu ar nosacījumiem, lai nodrošinātu
publiskos pakalpojumus, piemēram, valsts apmaksāto veselības
aprūpes pakalpojumus. Tradicionāli šos pakalpojumus ir nodrošinājusi
valsts vai pašvaldība ar savu iniciatīvu un resursiem, bet publiskās un
privātās partnerības ietveros šo pakalpojumu nodrošināšanā tiek
iesaistīts privātais kapitāls, atbilstoši sadalot finansiālos un
kompetences ieguldījumus, riskus un ieguvumus.



Tendences 

• Ražošanas rūpniecība izgājusi masīvu ārpakalpojumu ieviešanu 
(Roberts, 2001) un veselības nozare kopā ar finanšu un juridisko 
sektoru ir nozaru grupā, kuras piedzīvo ārpakalpojuma ievērojamu 
pieaugumu (Brown & Wilson, 2005)

• Organizāciju vadošā prasme mūsdienās ir veidot un vadīt piegādātāju 
struktūru, kura dod vislielākās priekšrocības mainīgas vides apstākļos. 
Veselības sistēmas un veselības organizācijas veidojas par tīkla 
pārvaldības modeļiem, kur institucionāli neintegrēti pastāvīgi mainīgi 
dalībnieki ir saistīti ar izpildes līgumiem, bet ne īpašuma tiesībām 
(Guimarães CM, Carvalho JC, 2011).



Kāpēc ārpakalpojumi un partnerības kļūst 
arvien biežākas?

Tīkla, jeb sadarbības pārvaldības modelis ļauj katram dalībniekam veikt to 
funkciju, kurā tas spēj sasniegt izcilību un tādejādi iegūst visa sistēma.

Ārpakalpojuma/partnerības tiešie iznākumi: 

• Uzlabojumi izmaksās, kvalitātē, ātrumā un ienesīgumā; 

• Palielināta iekšējo un ārējo klientu apmierinātība; 

• Pievienotā vērtība, kas rodas vadībai koncentrējoties uz pamata atbildību

• Darbības efektivitātes pieaugums 

(Kohlbacher, 2010)



Avots: Deloitte

Pakalpojumu nodrošināšanas veidi 

Funkciju veikšana ar ārpakalpojumu palīdzību vidēji nodrošina 

slimnīcu izmaksu samazinājumu 20-30% apmērā 
 
 
 

Izmaksu ietaupījumi veselības aprūpes nozarē 
 

Esošās struktūras 
optimizācija 

Apvienošanās 
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Pārmaiņu nepieciešamības un izdevīguma vērtējums



Visu reorganizācijas projektu pamatā jābūt skaidriem ieguvumiem

Avots: Deloitte

Ieguvumiem jābūt 
vismaz vienā no šīm 
dimensijām

*Precizitāte, ticamība un pareizība



Piemērs: galveno projekta gaitā izmantojamo informācijas iegūšanas 
metodoloģiju apskats

Metodoloģija	 Galvenās	veicamās	darbības	

Dokumentācijas,	

datu	un	informācijas	

analīze	

• Dokumentācijas	saraksta	izveide	

• Dokumentācijas,	datu	un	informācijas	ievākšana	(no	PSKUS	laboratoriju	
vadību/darbiniekiem/klientiem)	

• Tikšanās	ar	PSKUS	vadību/darbiniekiem/klientiem	dokumentācijas/informācijas/datu	
precizēšanai	

• Dokumentācijas/datu/informācijas	analīze	un	izvērtēšana	

• Dokumentācijas/datu/informācijas	analīzes	rezultātu	dokumentēšana/apstrāde	
• Dokumentācijas/datu/informācijas	analīzes	rezultātu	apkopojums	

Laboratoriju	

apmeklēšana	un	

darbinieku/vadības	

intervēšana	

• Intervējamo	darbinieku	saraksta	izveide	
• Interviju	materiālu	sagatavošana	

• Interviju	organizēšana/vadīšana	ar	PSKUS	laboratoriju	vadību/darbiniekiem	
• Interviju	rezultātu	dokumentēšana	

• Interviju	rezultātu	apkopojums	
• Interviju	rezultātu	analīze	

Procesu	analīze	 • Laboratoriju	procesu	saraksta	izveide	(pirms	analītikas	/analītikas	/	pēc	analītikas)	
• Laboratoriju	procesu	apraksta	dokumentācijas	un	iekšējās	procedūru	analīze	

• Tikšanās	ar	PSKUS	laboratoriju	vadību/darbiniekiem	procesu	organizācijas	precizēšanai	
• Laboratorijas	darba	procesa	vērojumi	

• Laboratoriju	procesu	organizācijas	datu	ievākšana	
• Laboratoriju	procesu	analīzes	rezultātu	dokumentēšana/apstrāde	

• Laboratoriju	procesu	analīzes	rezultātu	apkopojums	

Salīdzinošo	rādītāju	

analīze	

• Analizējamo	salīdzināmo	rādītāju	saraksta	izveide	
• Salīdzināmo	rādītāju	iespējamo	avotu	noteikšana	(procesa	analīze,	iekārtu	atskaites,	finanšu	

atskaites,	personāls	utt.)	

• Salīdzināmo	rādītāju	dokumentācijas,	datu	un	informācijas	ievākšana	
• Tikšanās	ar	PSKUS	vadību/darbiniekiem	salīdzināmo	rādītāju	precizēšanai	

• Salīdzināmo	rādītāju	analīze	un	izvērtēšana	
• Salīdzināmo	rādītāju	analīzes	rezultātu	dokumentēšana/apstrāde	

	 Avots: Deloitte
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	 Analizējamie	dati		

Pakalpojumu	dati	 • Testu	apjoms	
• Standarta	testu	apjoms	

• Specifisko	testu	apjoms	
• Pakalpojumu	organizācija	

• Centralizētie	pakalpojumi	
• Decentralizētie	pakalpojumi	

• Ārkārtas	testu	nepieciešamības	saraksts	
• Testu	apjoms,	kurus	veic	tajā	pašā	dienā,	un	testu	apjomi,	kuri	prasa	ilgāk	kā	1	dienu	

Finanšu	dati	 • Laboratorijas	peļņas	marža	

• Laboratorijas	ieņēmumi	pa	pasūtītāja	segmentiem	(individuālie,	slimnīcas,	ģimenes	ārsta	
nosūtījums	u.c.)	

• Laboratorijas	ieņēmumi	pa	finansētāju	tipiem	(individuālie,	valsts	apmaksāti,	apdrošinātāji	
u.c.)	

• Laboratorijas	ieņēmumi	pa	testiem	

• %	no	nesamaksātajiem	testiem	
• Apgrozāmie	līdzekļi	

• Administratīvās	izmaksas	
• Finansēšanas	modelis	

• Kopējie	ieņēmumi/stacionārie	gadījumi	
• Kopējie	ieņēmumi/gultas	dienas	

• Kopējie	ieņēmumi/ambulatorie	apmeklējumi	
• Personāla	izmaksas/tests	

• Reaģentu	izmaksas/tests	
• Materiālu	izmaksas/trests	

• Personāla	izmaksas/gultas	dienas	
• Reaģentu	izmaksas/gultas	dienas	

• Materiālu	izmaksas/gultas	dienas	
• Citi	finanšu	rādītāju	dati	

Loģistikas	dati	 • Testu	aprites	organizācija	(materiālu	saņemšana	un	rezultātu	piegāde)	
• Maršrutu	daudzums/garums	(dienā)	

• Elektroniski	paziņoto	testu	skaits	

	

Galveno projekta gaitā izmantojamo informācijas iegūšanas metodoloģiju apskats



Ar	analizatoriem	
saistītie	dati	

• Analizatoru	skaits	pa	kategorijām	

• Analizatoru	kapacitāte	katram	no	testu	veidiem	
• Katra	analizatora	veikto	testu	apjoms	pa	testu	grupām	
• Analizatoru	uzturēšanas	izmaksas	pa	testu	grupām	

• Iekšēji	veikto	testu	apjoms	un	ārpakalpojumu	testu	apjoms	
• Izmantošanas	pakāpe	(utilization)	

• Darbinieku	skaits	uz	vienu	iekārtu	
• Analīžu	skaits	uz	vienu	iekārtu	

• Testa	stundas/testa	tarifs	

Ar	materiāliem	

saistītie	dati	

• Materiālu	un	datu	plūsmas	analīze	
• Materiālu	plūsmas	automatizācijas	pakāpe	

• Materiāla	noņemšana	
• Materiāla	marķēšana	

• Materiāla	pārvietošana	starp	laboratoriskajām	iekārtām	
• Materiāla	identificēšana	iekārtā	

• Materiāla	analīze	
• Datu	plūsmas	automatizācijas	pakāpe	

• Reaģentu	izmaksas	katram	testam	
• Reaģentu	nepieciešamais	apjoms	katram	testam	
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Kvalitātes	dati	 • Iekārtu	organizācija	
• Iekārtu	struktūra	

• Iekārtu	savstarpējā	harmonizācija	
• Kvalitātes	vadības	analīze	

• Kvalitātes	pārbaudes	(regularitāte)	
• Kvalitātes	pārbaužu	rezultātu	dokumentēšana	

• Negatīvo	kvalitātes	kontroles	pārbaužu	rezultātu	novēršana	
• Laboratorijas	pakalpojumu	sniegšanas	laiks	

Personāla	dati	 • Personāla	skaits	(FTE/nepilnā	laika)	
• Personāla	izmaksas	par	katru	veikto	testu	

• Darbaspēka	sadalījums	pa	kategorijām	(ārsti,	laboranti,	apkopēji,	administratīvie,	loģistikas)	
• Darbaspēka	izmaksas/testa	tarifs	

• Nostrādātās	stundas/testa	tarifs	
• Darbaspēka	izmaksas	

Iepirkumu	dati	 • Iepirkumu	vadības	analīze	

• Iepirkumu	centralizācija	
• Iepirkumu	termiņi	
• Iepirkumu	nosacījumi	

Pārdošanas	dati	 • Laboratoriju	pakalpojumu	pārdošanas	stratēģija	
• Klientu	segmentācija	

• Salīdzināmo	rādītāju	analīze	un	laboratorijas	darbības	kontrole	
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Ārpakalpojumu/sadarbības 
piemēri medicīnā



Eiropas medicīnas laboratoriju tirgus

Avots: Healthcare Europa 2010

	



Ārpakalpojumu/partnerības piemēri
• Visa veida atbalsta funkcijas – IT, telpu apsaimniekošana, ēdināšana, uc.

• Resursu ietilpīga un ātri progresējoša diagnostika
• Laboratorija
• Radioloģija

• Specializētas klīniskās nodaļas –
• Mikroķirurģija
• Ambulatoro pakalpojumu centrs

• Specializēto preču piegāde un aprite
• Zāļu un medicīnas preču piegāde tieši uz klīniskām nodaļām 

• Neatliekamā medicīnas palīdzība
• Falck Zviedrijā, Dānijā
• 9Lives Somijā

• Augstākā līmeņa medicīnas palīdzība – slimnīcas Portugālē, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā

• Personāls
• Specializētas medicīnas māsas
• Mājas aprūpe
• Ārsti konsultanti

• Pārrobežu medicīna
• Medicīnas tūrisms kā ārpakalpojums



Negaidīti iznākumi partnerībās – programma 
«Dzīvo tālāk»
• Repharm partnerībā ar O fondu sociālās atbildības projekta ietvaros kopš 

2017. gada septembra nodrošinājusi 130 limfomas pacientu PET/CT 
izmeklējumu 175,000 EUR vērtībā

• Projekta analīzes ekonomiskie iznākumi (kas nebija projekta sākotnējais 
mērķis):
• 67% pacientu tika mainīta terapija*
• Zāļu izmaksu ietaupījums gada griezumā ap 2,3 mio EUR**

• Iespēja novatorisku medicīnas metožu reālās dzīves vērtējumiem 
privātas/publiskas sadarbības ietvaros?

*Avots: Latvijas Hematologu asociācija

**Avots: Veselības ekonomikas institūts



Kopsavilkums

• Sekojot citām nozarēm, medicīnas organizatori un uzņēmumi arvien vairāk 
izmanto ārpakalpojumus gan atbalsta, gan medicīnas funkcijām

• Ārpakalpojuma/partnerības mērķis ir darbības efetkivitāte (lean) un spēja ātri 
piemēroties mainīgiem apstākļiem (agile), kur katrs no partneriem veic funkciju, 
kurā spēj sasniegt izcilību

• Veiksmes faktori:
• Jādefinē specifiskais labums, kuru plānojam iegūt no pārmaiņām –

ārpakalpojuma/partnerības
• Detalizēts izvērtējums, kurā jāiegulda laiks un resursi. Tas atmaksāsies neatkarīgi no tālākiem 

lēmumiem
• Kvalitatīva līguma sagatavošana un pastāvīga snieguma uzraudzība

• Ārpakalpojums/partnerība aptver vairāk nekā tikai atbalsta funkcijas

• Veiksmīgi ieviests ārpakalpojums/partnerība ļauj vadībai fokusēties uz pamata 
procesiem



Paldies par uzmanību


