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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Švedski zdravstveni sistem omogoča javno  zdravstveno varstvo, ki ga v sodelovanju organizirajo 

država, regije in občine. Zdravstveni sistem se financira iz davkoplačevalskega denarja ter iz virov regij 

in občin. Vsak državljan prejme oskrbo, ki jo potrebuje, nujno oskrbo pa prejmejo vsi, ne glede na 

državljanstvo. Stroške zdravstvene obravnave do vrednosti 1100 SEK letno (približno 115 €) plača 

posameznik sam, nad tem zneskom pa so obravnave krite iz javnega zdravstvenega zavarovanja.  

Velik poudarek pri organizaciji zdravstvenega sistema je na izvenbolnišnični obravnavi. Sistem odlikuje 

dobra pokritost tako s splošnimi kot s specialističnimi ambulatnami zunaj bolnišnic, zato se tudi teži h 

kratkim hospitalizacijam in rehabilitaciji bolnikov v skupnosti. Obravnava na primarnem nivoju tudi 

zavzema največji delež stroškov javnozdravstvenega sistema v državi.  

Z reformami so se nekoč dolge čakalne dobe, sicer značilne za javne zdravstvene sisteme, bistveno 

skrajšale. Za obravnavo nenujnega primera pri zdravniku družinske medicine je čakalna doba največ 7 

dni, pri specialistu katerekoli specialnosti pa največ 90 dni za prvi pregled in nadaljnih 90 dni za 

naknadne posege in preiskave.  

Največja prednost švedskega zdravstvenega sistema je dostopnost vsem posameznikom do 

zdravstvene oskrbe, pomanjkljivost pa je neenakost med posameznimi regijami znotraj države, saj so 

regije oziroma občine pri organizaciji zdravstvenih storitev v veliki meri avtonomne.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Universitetssjukhuset Örebro 

Oddelek:  Psihiatrija – PIVA 

Mladoletna pacientka M.K., stara 17 let, je bila hospitalizirana 26.6.2015 na oddelku za otroško in 

mladostniško psihiatrijo. Pred tem ni imela stika s psihiatrijo, nikdar prej ni bila hospitalizirana, 

psihiatričnih bolezni pa tudi ni v njeni najbližji družini. 

Bolnica je nedavno pred sprejemom začela kazati znake akutne psihoze. Bila je paranoidno blodnjava 

in prepričana, da vohuni Islamske države prisluškujejo njenim domačim aktivnostim. Poročala je tudi o 

olfaktornih halucinacijah (vsa hrana je smrdela po iztrebkih) in je zato blodnjavo zavračala vso hrano 

in pijačo. Pripeljali so jo starši, ki so opazili spremembe v njenem vedenju. 



 
 
 
 

 

Ob sprejemu je bila bolnica agitirana, nezaupljiva in akutno psihotična. Zavračala je obravnavo in 

terapijo. Njeno vedenje je bilo dezorganizirano in heteroagresivno, z osebjem in s starši ni govorila, 

temveč zgolj kričala, brcala in metala predmete. Uvida v svoje stanje ni imela. 

Po nekaj dneh neuspešnega prisilnega zdravljenja z injekcijami olanzapina je bila bolnica premeščena 

na enotno intenzivnega psihiatričnega zdravljena za odrasle (PIVA), kjer je oddelčni zdravnik nadaljeval 

s prisilnimi injekcijami olanzapina, pri tem pa je bolnica morala biti tudi fizično omejena na postelji. Po 

tednu dni se njeno stanje ni izboljšalo, zaradi agresivnega vedenja so nadzorni zdravniki in sestre 

večkrat morali sprožiti alarm.  

Nadzorni zdravnik je po enem tednu neuspešnega zdravljenja staršem pacientke predlagal zdravljenje 

z elektrokonvulzivno terapijo (EKT), ki so kljub nesoglasju pacientke na zdravljenje pristali. Pacientka je 

bila po telesnem pregledu in preiskavi EKG ocenjena kot primerna za EKT. V drugem tednu 

hospitalizacije je prejela prvi ciklus terapije z nizkimi odmerki elektrokonvulzivne stimulacije 

unilateralno po desni možganski hemisferi (fronto-temporalni predel).  

Pacientka je že po prvi terapiji začela kazati znake izboljšanja – prenehala je kričati in postala manj 

agresivna. Po tretjem ciklusu je bila pacientka pogovorljiva, urejena v obnašanju in samostojna, in taka 

se je vrnila na oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo. Po petem ciklusu EKT je bila pacientka 

energična in nasmejana, znakov bolezni več ni kazala. Odpuščena je bila v domače okolje manj kot 

mesec dni po sprejemu, prihodnjo EKT ter kotrolne preglede pa bo opravila v načinu ambulantne 

obravnave. 


