1. Informacija apie pavyzdžio teikėją
(įrašykite)
Viešojo juridinio asmens:
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
pavadinimas ir kodas
Įmonės kodas 191351679
PVM mokėtojo kodas 100000950313
buveinės adresas, pašto indeksas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius,
Tel. 8 5 2364100,
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el.
Faks.: 8 5 2364111,
paštas)
el.p.: vlk@vlk.lt
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Valstybinė ligonių kasa)
yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo
institucija.
veiklos pobūdis
Valstybinės ligonių kasos misija:
Valstybinė ligonių kasa – sveikųjų ir sergančiųjų garantas – uţtikrina apdraustųjų sveikatos
prieţiūrą, kompensuodama jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudodama lėšas
Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
Ţeneta Logminienė
uţimamos pareigos
Draudimo plėtros departamento Kokybės vadybos skyriaus vedėja
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. Tel. 8 5 2364162, Faks. 8 5 2364111, el.p. zeneta.logminiene@vlk.lt
paštas)
2. Teikiamo projekto lygmuo:
(paţymėkite x)
1. Europinis
2. Nacionalinis
3. Regioninis
x
4. Vietinis
3. Sektorius, kuriam priskirtinas projektas:
(paţymėkite x)

1. Administravimas
2. Finansai
3. Statyba / infrastruktūra
4. Gynyba / apsauga
5. Kultūra / švietimas
6. Teisėsauga
7. Sveikatos apsauga / socialinis darbas
x
8. Darbo rinka / uţimtumas
9. Ţemės ūkis
10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos (įrašykite)
4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(paţymėkite x)
I. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos
II. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos
veiklą
III. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
IV. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus x
organizacijose
Trumpai aprašykite projekto sąsają su paţymėta tema: Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema – įrankis į rezultatus orientuotam valdymui.
Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema uţtikrina galimybę realizuoti į rezultatus orientuotą valdymą: kelti tikslus ir nustatyti veiklos kryptis
(siekiamus rezultatus), matuoti tikslų įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo lygį ir vaizdţiai tai atspindėti, vertinti veiklą pagal pasiektus
rezultatus, uţtikrinti vidinę komunikaciją, vertinti darbuotojų veiklos rezultatus.
5. Informacija apie teikiamą projektą
(įrašykite punktais)
Projekto tikslai:
1. Sukurti objektyvių, vieningai apibrėţtų rodiklių sistemą apimančią bei matuojančią visą Valstybinės ligonių kasos ir
teritorinių ligonių kasų vykdomą veiklą, įgalinančią taikyti vieningus veiklos kokybės kriterijus atskiroms teritorinėms
ligonių kasoms ir Valstybinei ligonių kasai.
2. Skatinti institucijos (ir jos regioninių padalinių) darbuotojus savo veiklą vertinti ir koreguoti atsiţvelgiant į pasiektus

3.

4.

Projekto
įgyvendinimo
etapai:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projekto rezultatai:

1.

rezultatus (vengiant formalių, biurokratinių kriterijų). Uţtikrinti galimybę Teritorinėms ligonių kasoms (vykdančioms
identiškas funkcijas skirtinguose regionuose) ir kitiems Valstybinės ligonių kasos padaliniams palyginti savo veiklą, jos
sėkmingumą, rezultatyvumą.
Parengti teritorinių ligonių kasų ir Valstybinės ligonių kasos veiklos kokybės monitoringo indikatorių modelį, kuris,
perkėlus į tinkamą programinę įrangą uţtikrintų esminės kokybės valdymo informacijos operatyvumą visiems valdymo
lygmenims.
Uţtikrinta galimybę integruoti strateginio planavimo, kokybės valdymo ir veiklos planavimo procesus ir rezultatus.
Identifikuojamos pagrindinės institucijos (ir jos regioninių padalinių) veiklos sritys (procesai), patvirtinamas bendras
institucijos veiklų struktūros modelis.
Aiškiai apibrėţiama atsakomybė uţ atskiras institucijos veiklos sritis, patvirtinami veiklos sričių (procesų)
"šeimininkai", vengiant atsakomybes skirstyti pagal atskiras funkcijas, o prisilaikant procesinio valdymo principų t.y.
kas atsako uţ atskirą institucijos veiklos sritį ir jos veiklos rezultatus.
Nustatomi esminiai pamatuojami indikatoriai kiekvienoje veiklos srityje, atspindintys vykdomos veiklos sėkmingumą ir
rezultatyvumą (a.Indėlio ; b. Rezultato; c. Efekto; d. Produktyvumo)
Apibrėţiama ko kiekvienoje veiklos srityje norima pasiekti („kuria kryptimi ir kaip greitai norime eiti“) (keliami tikslai)
ir nustatomi pamatuojami siekiami periodo rezultatai kiekvienoje veiklos srityje.
Uţtikrinama tikslų įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo stebėsena (nustatomas tarpinių matavimų periodiškumas ir
matavimo duomenų pateikimo tvarka, duomenų šaltiniai).
Nustatyti poreikį ir galimybes skirtingų lygmenų vadovams gauti integruotą informaciją apie nubrėţtų tikslų pasiekimo
laipsnį bei procesų, uţ kuriuos jie atsakingi, produktyvumą, efektyvumą
Nustatoma tarpinių rezultatų analizės, sprendimų tvarka (jei rezultatai atitinka/ neatitinka planuotus galimas uţduočių
koregavimas; išteklių koregavimas; veiksmų planų koregavimas; tikslų koregavimas)
Veiklų struktūros modelis, numatomi veiklos rezultatai , veiksmų planai perkeliami į tinkamą programinę įrangą,
leidţiančią automatizuoti matavimo duomenų surinkimą, tarpinių ataskaitų parengimą, komunikaciją.
Tikslų įgyvendinimo, rezultatų pasiekimo stebėsenos rezultatai turi būti:
matomi, prieinami visiems institucijos padaliniams (pasilyginti „kur aš esu“)
stebėsenos rezultatai turi būti naudojami vertinant padalinių veiklą, sprendţiant apie veiklos sėkmingumą, priimant kitus
veiklos valdymo sprendimus.
Sukurta ir baigiama diegti sistema įgalinanti veiklos valdymą orientuoti į rezultatus. Ligonių kasų veiklos stebėsenos
modelis atitinka VORT (valdymo, orientuoto į rezultatus) principus.

Uţtikrinta galimybė integruoti strateginio planavimo, kokybės valdymo ir veiklos planavimo procesus ir rezultatus.
2. Sukurta ir baigiama diegti sistema įgalinanti kaupti informaciją reikalingą sprendimams priimti. Atsiranda vienas
ekranas, kuriame matoma informacija valdymui iš finansinių ir nefinansinių duomenų šaltinių, informacija apie
strategijos įgyvendinimą, procesų, projektų rezultatyvumą. Vadovai gauna periodinę informaciją apie savo valdomą
sritį.
3. Sukurta ir baigiama diegti sistema įgalinanti kelti tikslus, stebėti ir vertinti jų įgyvendinimą. Viename ekrane galima
matyti planuotus rezultatus ir juos palyginti su faktiniais rezultatais.
4. Sukurta sistema uţtikrina galimybę palyginti skirtingų institucijos padalinių (regioninių padalinių taip pat) veiklos
rezultatus.
Projekto
1. Sukurta sistema įgalinanti veiklos valdymą orientuoti į rezultatus.
pritaikomumas:
2. Uţtikrinta galimybė integruoti strateginio planavimo, kokybės valdymo ir veiklos planavimo procesus ir rezultatus.
3. Sukurta sistema įgalinanti kaupti informaciją reikalingą sprendimams priimti.
4. Sukurta sistema įgalinanti kelti tikslus, stebėti ir vertinti jų įgyvendinimą.
5. Sukurta sistema uţtikrina galimybę palyginti skirtingų institucijos padalinių (regioninių padalinių taip pat) veiklos
rezultatus.
6. Sukurtas įrankis uţtikrinantis institucijos padalinių vidinę komunikaciją.
6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:
(iki pusės puslapio)
Projekto
Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema – įrankis į rezultatus orientuotam valdymui
pavadinimas:
Raktiniai ţodţiai:
Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema, Veiklos tikslai, tikslų įgyvendinimą atspindintys indikatoriai, į rezultatus
orientuotas valdymas
Valstybinės ligonių kasos 2011-2013 m. strateginiame veiklos plane keliamas tikslas didinti veiklos valdymo
Santrauka:
rezultatyvumą. 2009 m. visų ligonių kasų (Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų) kokybės vadybos sistemos
buvo sertifikuotos pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, uţtikrinančius visų ligonių kasų veiklą vadovaujantis
vieningais principais. ISO 9001 standartų diegimas ir veikimo uţtikrinimas paskatino įgyvendinti nemaţai iniciatyvų,
gerinančių apdraustųjų poreikių tenkinimą, veiklos efektyvumą, vidinę komunikaciją ir veiklos valdymą: iš esmės
pertvarkyti planavimo sistemą, perţiūrėti atsakomybes ir įgaliojimus, revizuoti atskaitomybės sistemą ir pan.
ISO 9001 standartas nustato, kad veikla ir jos rezultatai turi būti matuojami. Atsiţvelgiant į šį standarto reikalavimą buvo
identifikuotos pagrindinės institucijos (ir jos regioninių padalinių) veiklos sritys (procesai), apibrėţtos atsakomybės uţ
atskiras veiklos sritis, nustatyti esminiai pamatuojami indikatoriai kiekvienoje veiklos srityje, atspindintys vykdomos
5.

veiklos sėkmingumą ir rezultatyvumą (Valstybinės ligonių kasos vykdomos veiklos ir teritorinių ligonių kasų vykdomos
veiklos), suformuluoti veiklos tikslai ir pamatuojami siekiami rezultatai kiekvienoje veiklos srityje.
Tam, kad uţtikrinti keliamų tikslų ir siekiamų rezultatų vykdymo stebėseną šiuo metu baigiama diegti Ligonių kasų veiklos
stebėsenos sistema. Ši sistema veikia QPR Scorecard programinės įrangos pagrindu ir pagrįsta subalansuotų rodiklių
principu (angl. Balanced Scorecard). Stebėsenos sistema leidţiančią automatizuoti veiklos rezultatyvumą atspindinčių
matavimo duomenų surinkimą, tarpinių ataskaitų parengimą, komunikaciją, sistema įgalina kelti tikslus, stebėti ir vertinti jų
įgyvendinimą. Viename ekrane galima matyti planuotus rezultatus ir juos palyginti su faktiniais rezultatais. Sukurta sistema
uţtikrina galimybę palyginti skirtingų institucijos padalinių (regioninių padalinių taip pat) veiklos rezultatus. Baigiama kurti
sistema uţtikrina galimybę integruoti strateginio planavimo, kokybės valdymo ir veiklos planavimo procesus ir rezultatus.
Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema susideda iš keleto tarpusavyje susijusių dalių: Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (toliau – PSDF) biudţeto stebėsenos dalies, Strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsenos dalies, Valstybinės ligonių
kasos veiklos stebėsenos dalies ir Teritorinių ligonių kasų veiklos stebėsenos dalies. PSDF biudţeto stebėsenos dalyje
kaupiama informacija leidţia stebėti PSDF biudţeto faktinį vykdymą lyginant su planuotu trijuose skirtinguose lygmenyse:
nacionaliniame, regioniniame (atskirų teritorinių ligonių kasų), asmens sveikatos prieţiūros įstaigų. Strateginių tikslų
įgyvendinimo stebėsenos dalyje kaupiama informacija leidţia stebėti kaip įgyvendinami institucijos strateginiai tikslai.
Valstybinės ligonių kasos veiklos stebėsenos ir Teritorinių ligonių kasų veiklos stebėsenos dalyse stebimi atskirų Valstybinės
ligonių kasos ir Teritorinių ligonių kasų veiklos sričių rezultatyvumą atspindintys indikatoriai. Penkioms teritorinėms
ligonių kasoms nustatyti vienodi jų veiklos rezultatyvumą atspindintys indikatoriai ir vienodi siektini rezultatai. Tai
uţtikrina galimybę tiek pačioms teritorinėms ligonių kasoms, tiek Valstybinei ligonių kasai palyginti/pasilyginti savo
vykdomos veiklos rezultatyvumą su kitos teritorinės ligonių kasos rezultatais. Išskirtinis šios sistemos privalumas yra jos
vaizdumas, nes ji uţtikrina galimybę viename ekrane matyti visos institucijos vykdomos veiklos būklę, išskirti problemines
veiklos sritis, numatyti galimus pavojus (pridedamuose paveiksluose Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistemos duomenų
atvaizdavimo pavyzdţiai).

1 pav. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudţeto stebėsenos vaizdo pavyzdys

2 pav. Strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsenos vaizdo pavyzdys

3 pav. Valstybinės ligonių kasos veiklos stebėsenos vaizdo pavyzdys

4 pav. Teritorinių ligonių kasų veiklos stebėsenos vaizdo pavyzdys

