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1 Uvodno  

 

Po navedbah nekaterih virov so odškodninske tožbe proti izvajalcem zdravstvenih 

storitev v svetu v skokovitem porastu. To naj bi še posebej veljalo za ZDA,1,2 po nekaterih 

virih pa naj bi bila tudi Velika Britanija oziroma njen nacionalni zdravstveni sistem že 

skorajda ohromljen zaradi številčnosti odškodninskih tožb v zadnjem času.3 Tudi v 

drugih državah (Slovenija ni izjema) lahko v zadnjem času sledimo trendu poviševanja 

števila tovrstnih zahtevkov.4 Zaradi navedenega ne čudi ugotovitev, da v današnjem času 

po svetu potekajo intenzivne razprave o vprašanju najprimernejše pravne ureditve 

odškodninske odgovornosti, kadar je oškodovanec pacient, ki je bil deležen zdravstvene 

oskrbe.  

 

Večinoma v primerjalnem pravu še vedno prevladujejo klasični sistemi odškodninske 

odgovornosti, kot je slovenski, kjer je zdravnik ali zdravstveni delavec odgovoren za 

škodo bodisi na podlagi kršitve pogodbenih obveznosti do pacienta ali pa na podlagi 

deliktne odgovornosti. Pravico do odškodnine pacient kot oškodovanec uveljavlja s 

tožbo, njegov zahtevek je obravnavan v praviloma dolgotrajnem in dragem pravdnem 

postopku.  

 

Konkretne ureditve vprašanja odškodninske odgovornosti v zdravstvu so že v okviru t. 

i. klasičnih sistemov zelo raznolike: ponekod je odgovornost zdravstvenih delavcev v 

svojem temelju deliktna, drugje spet, podobno, kot smo opredelili zgoraj za Slovenijo, 

pogodbena. Ponekod so razlike v obravnavanju zahtevka in na koncu tudi v obsegu 

dosojene odškodnine pacientu, odvisno od tega, ali gre za prvi ali drugi temelj 

                                                 
1 Medical malpractice, URL: http://www.medicalmalpractice.com/national-medical-malpractice-facts.cfm# (17. 

5. 2019). 
2 LeBlang, Medical malpractice and Physician Accountability: Trends in the Courts and Legislative (1994), str. 

106. 
3 Tako trdijo nekateri, v literaturi pa lahko najdemo tudi nasprotne trditve, to je, da se s tem ustvarja mit, ki ga 

zagovarja zdravstvo, da bi se izognilo prevelikemu pravnemu nadzoru, saj podatki kažejo, da se od leta 2000 

število tovrstnih tožb ni pomembno povečalo. Nekateri avtorji pa še vedno menijo, da se večina pacientov k 

zdravniku vrne z bombonjero in ne s tožbo. Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2018), str. 133.    

4 Medical malpractice, URL: http://www.dw.com/en/medical-malpractice-cases-on-the-rise-in-germany/a-

16887975 (17. 5. 2019).  
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odškodninske odgovornosti, zelo velike, spet drugje (podobno kot v Sloveniji) 

minimalne ali pa jih skorajda ni. Posamezne države so s časom začele sprejemati 

določene spremembe in dopolnitve temeljne odškodninskopravne ureditve, da bi na 

splošno olajšale položaj oškodovanca ali pa prav posebej za primere pacienta kot 

oškodovanca. Pri tem so uporabljale različne možnosti, kot so na primer mehčanje pravil 

o dokaznem standardu, vzpostavitev obrnjenega dokaznega bremena, ustrezna 

poenostavitev ugotavljanja vzročne zveze in mnogi drugi (podobni) ukrepi. Razlike med 

posameznimi nacionalnimi ureditvami so seveda še v mnogih drugih podrobnostih, 

katerih obravnava bi bistveno presegla namen uvodne predstavitve.5, 

Obstajajo pa tudi države, ki so se na področju odškodninske odgovornosti v zdravstvu 

odločile za korenito spremembo oziroma, vsaj po mnenjih nekaterih, velik korak naprej, 

saj so iz klasičnega sistema odškodninske odgovornosti prešle v sistem t. i. »no fault« 

oziroma nekrivdne odškodninske odgovornosti6 ali pa so ta sistem obstoječemu 

(klasičnemu civilnopravnemu) sistemu dodale in ga ustrezno modificirale.7  

Kot nakazuje že ime novih sistemov, so to načeloma sistemi, ki naj bi vzpostavili 

odškodninski režim, ki bi oškodovanega pacienta odškodoval tudi v primerih, ko morda 

krivde zdravstvenega delavca ne bo mogoče ugotoviti, oškodovancu pa je nastala velika 

zdravstvena škoda. Po mnenju zagovornikov in promotorjev takšnih sistemov so to 

napredni in moderni sistemi, katerih temeljni cilj je odpraviti pomanjkljivosti oziroma 

krivične rezultate, do katerih lahko pripelje vztrajanje pri klasičnem sistemu krivdne 

odškodninske odgovornosti zdravstvenih delavcev.  

  

                                                 
5 Več o tem Hondius (ur.), The Development of Medical Liability (2010). 
6 Slednje so lahko sprejete tudi na nekaterih drugih področjih, ne le na področju zdravstva. Govori se tudi o t. i. 

alternativnih odškodninskih shemah. Več o tem Jutras, Alternative compensation schemes from a comparative 

perspective (2017), str. 151–170.  
7 Koziol, HARMONISATION AND FUNDAMENTAL QUESTIONS OF EUROPEAN TORT LAW (2017), str. 

29–32.  
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2 Slovenska ureditev odškodninske odgovornosti v zdravstvu – 

klasičen sistem krivdne odškodninske odgovornosti 

 

2.1 Pravna narava odnosa med zdravnikom in pacientom  

Obligacijsko pravo pristopa k obravnavi razmerja med zdravnikom in pacientom z dveh 

vidikov:  

a) pogodbenega (poslovnega) odškodninskega prava, 

b) neposlovnega (deliktnega) odškodninskega prava.  

Poslovna odškodninska odgovornost je odgovornost za škodo, ki nastane zaradi kršitve 

pogodbene obveznosti. Pri neposlovni odškodninski odgovornosti pa subjekta razmerja 

pred nastankom škode nista bila v medsebojnem poslovnem razmerju. 

 

2.1.1 Pogodba med zdravnikom in pacientom  

Razmerje med zdravnikom in pacientom je, civilistično gledano, praviloma pogodbene 

narave.8,9,10 O pogodbeni naravi govorimo ne glede na to, ali je zdravnik zasebnik ali pa 

opravlja delo v javni zdravstveni ustanovi.11 Razlika je le v tem, da v primeru zasebnika 

obstaja pogodbeno razmerje neposredno med zdravnikom in pacientom, zaradi česar je 

zdravnik pacientu neposredno osebno odgovoren. Kadar je zdravnik zaposlen v javni 

zdravstveni ustanovi, pa se pogodba sklene z zdravstveno ustanovo in se razmerja 

presojajo po pravilih odgovornosti za delavce ter odgovornosti za lastno ravnanje 

zdravstvene ustanove.12,13  

Za zdravstvo kot javno službo je v nekaterih državah veljal poseben režim; zlasti v 

socialističnih pravnih sistemih razmerij v javni zdravstveni službi niso opredeljevali kot 

pogodbena, ampak so jim pripisovali javnopravni značaj zakonitih obveznosti. Vendarle 

                                                 
8 Polajnar Pavčnik, Obligacijski vidik razmerja med bolnikom in zdravnikom (1998), str. 92. 
9 Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 118. 
10 Drugače del slovenske sodne prakse, glej: Višje sodišče v Ljubljani, II Cp 2457/2009, 2. september 2009; 

Vrhovno sodišče RS, II Ips 258/2006, 30. oktober 2008; Vrhovno sodišče RS, II Ips 712/2004, 16. februar 2006. 
11 Drugače je na primer v Angliji, kjer velja, da se razmerje med zdravnikom zasebnikom in pacientom presoja po 

pogodbenem temelju, razmerje med pacientom in zdravnikom, ki deluje v javnem zdravstvenem sistemu, pa po 

deliktnem temelju. Glej Stauch Marc, THE LAW OF MEDICAL NEGLIGENCE IN ENGLAND AND 

GERMANY (2008), str. 9–10.  
12 147. člen Obligacijskega zakonika (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07, 64/16 - odl. US, 20/18. Natančneje glej: Plavšak, 

Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, OBLIGACIJSKI ZAKONIK S 

KOMENTARJEM (2009), str. 836–840.  
13 Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 111–

112. 
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pa takšna gledanja niso bila pravilna in so pravzaprav odrekala pacientom uveljavljanje 

civilnopravnih upravičenj. V slovenski teoriji takšna gledanja niso prodrla in tako se je 

razmerje ves čas opredeljevalo kot pogodbeno.14  

Na podlagi pogodbe nastane med udeležencema obligacijsko razmerje, ki zanju 

ustanavlja pravice in obveznosti. Obveznost pacienta je plačilo opravljene storitve, ki ga 

opravi bodisi sam bodisi preko skladov zdravstvenega zavarovanja. Obveznost zdravnika 

pa je izpolnitev dogovorjene zdravstvene storitve.  

Glede na to, da je po pravilih pogodbenega prava dolžnik odgovoren za pravilno 

izpolnitev, je treba to obveznost podrobneje opredeliti s pomočjo kvalifikacije pogodbe. 

Ne glede na konkretno kvalifikacijo pogodbe pa si je doktrina enotna v tem, da gre po 

naravi stvari za obveznost prizadevanja, ne pa rezultata.15 Zdravnik se namreč zaveže 

pacienta ozdraviti, ne jamči za uspeh, mora pa ravnati z vso dolžno skrbnostjo. Vendarle 

pa se v teoriji poudarja, da gre lahko v določenih primerih tudi za obveznost rezultata, 

na primer pri kozmetičnih operacijah, protetiki, anesteziji in podobnem.16  

Naša pravna teorija opredeljuje pogodbo kot podjemno pogodbo oziroma kot pogodbo 

o delu17 in pri tem opozarja, da se zdravnik zaveže samo, da bo vložil vso skrb, ki jo 

njegova stroka zahteva, da bi pacient okreval, za zdravje pa vendarle ne jamči. Govorimo 

o obveznosti za dosego delovanja. Odgovornost za pogodbeno kršitev temelji torej na 

kršitvi pogodbene skrbnosti. Kot osrednje vprašanje se torej v vseh sistemih pojavlja 

opredelitev zdravnikove skrbnosti oziroma opredelitev zdravniške oziroma zdravstvene 

napake. Slednjo danes definiramo kot napako, ki se zgodi pri opravljanju zdravstvene 

dejavnosti in pomeni odstopanje od pričakovanih norm zdravstvene stroke in od tega, 

kar se v stroki pojmuje kot običajno in pravilno.18  

 

                                                 
14 Žnidaršič Skubic, Posamezni pravni elementi razmerja med zdravnikom in pacientom (2010a), str. 51. 
15 Cigoj, TEORIJA OBLIGACIJ (1989), str. 48.  
16 V teh primerih je tudi strožja pojasnilna dolžnost zdravnika. Betetto, Pojasnilna dolžnost zdravnika (2000), str. 

34.  
17 Polajnar Pavčnik, Obligacijski vidik razmerja med bolnikom in zdravnikom (1998), str. 94. Vsi avtorji se s 

takšno opredelitvijo ne strinjajo, natančneje glej Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o 

odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 117.  
18Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 112–

115.  
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2.1.2 Civilni delikt  

Obligacijsko pravo obravnava razmerje med pacientom in zdravnikom tudi kot 

neposlovno odškodninsko razmerje, to je kot civilni delikt. V našem pravu neposlovna, 

deliktna odgovornost izhaja iz temeljnega načela Obligacijskega zakonika, to je 

neminem laedere, ki določa, da se je vsakdo dolžan vzdržati dejanja, s katerim bi utegnil 

drugemu povzročiti škodo.19  

V skladu s pravili odškodninskega prava pomeni vsak neutemeljen poseg v telesno 

integriteto škodo, za katero povzročitelj odgovarja. To je namreč nedopusten poseg v 

absolutno zavarovane dobrine, kot sta življenje in zdravje pacienta.  

Da dejanje opredelimo kot civilni delikt, mora biti protipravno. Protipravnost pa je 

izključena oziroma neko dejanje po splošnem pravilu volenti non fit iniuria ne pomeni 

nedopustnega posega v telesno integriteto, kadar prizadeta oseba vanj privoli.20 Zato 

velja, da zdravniški poseg, ki je opravljen lege artis, ob privolitvi prizadetega, ne more 

biti podlaga za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, pa čeprav želeni in pričakovani 

uspeh ni bil dosežen in se je morda pacientovo zdravstveno stanje še poslabšalo.  

Po prikazani pravni konstrukciji torej obstaja podlaga za odškodninski zahtevek:  

1) kadar je poslabšanje zdravja posledica zdravnikovega nepravilnega oziroma 

nestrokovnega ravnanja; 

2) kadar je bilo zdravnikovo ravnanje strokovno neoporečno, a zanj ni imel 

pacientovega soglasja.  

 

Tako v domačem kot v primerjalnem pravu in sodni praksi lahko v zadnjem času 

zaznamo vse večje premike v smeri priznavanja odškodnine za primere, ko pacient ni 

podal informiranega soglasja oziroma zdravnik svoje pojasnilne dolžnosti ni opravil z 

vso dolžno skrbnostjo. V Veliki Britaniji se kot odločilen tak primer navaja primer 

Chester v Afshar,21 v katerem so sodniki odstopili od klasičnega pojmovanja t. i. but for 

kavzalnosti22 v korist načela informiranega soglasja pacienta. Menili so namreč, da je 

                                                 
19 10. člen OZ. 
20 Lemmens, Informed consent (2015), str. 33.  
21 Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2018), str. 118.  
22 To je pravilo o vzročni zvezi, ki se praviloma uporablja, kadar se ugotavlja, ali je zdravnikovo ravnanje v resnici 

(neposreden) vzrok za nastalo škodo na zdravju pacienta. V skladu z njim je treba dokazati, da v primeru, da 

zdravnikovega malomarnega ravnanja ne bi bilo, do poškodovanja pacientovega zdravja ne bi prišlo. Glej: Hillel, 

McCague, Yaniszewski, The Advocates Quarterly (2005), str. 218–222. Glej tudi: Hylton, TORT LAW: A 

MODERN PERSPECTIVE (2016), str. 195–196.  
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temeljna dolžnost prava, da zaščiti pacientovo pravico do izbire. Da bi bila slednja v 

resnici v celoti zagotovljena, mora pravo poskrbeti, da zdravnik primerno izpolnjuje 

svojo pojasnilno dolžnost do pacienta. Kadar te dolžnosti ne izpolni oziroma je ne 

izpolni na primeren način in se tveganje, o katerem pacienta ni obvestil (pa bi ga moral), 

pozneje uresniči, pacient pa ob tem utrpi škodo, zdravnik zanjo odgovarja.  

 

Dejansko stanje v primeru Chester v Afshar je bilo naslednje: gospa Chester je bila zaradi 

hudih bolečin v hrbtu napotena do zdravnika Afsharja, eminentnega strokovnjaka 

nevrokirurga. Ta ji je predlagal operacijo, pri čemer pa je ni opozoril na možnost zapleta, 

ki se lahko zgodi v 1–2 odstotkih primerov, to je na nastanek pomembne poškodbe 

živčevja, ki je v določenih primerih ni mogoče preprečiti. Gospa Chester je v operacijo 

privolila in zdravnik jo je ustrezno v skladu s strokovnimi standardi tudi opravil. Kljub 

temu pa je pozneje prišlo do omenjenega zapleta, zaradi katerega je gospa ostala deloma 

paralizirana.  

 

Na podlagi dokaznega postopka v konkretnem primeru je bilo ugotovljeno, da gospa 

Chester ne bi soglašala z operacijo, če bi jo zdravnik na možnost nastanka tovrstnih 

posledic opozoril oziroma bi ji le-te na primeren način pojasnil, ampak bi se odločila za 

pridobitev drugega mnenja ter bi po njegovi pridobitvi, če bi jo navajalo k podobni 

odločitvi, kot ji je bila že predlagana, z operacijo najverjetneje soglašala in se tudi vrnila 

k prvemu zdravniku, da jo opravi.  

Sodišče je tožbenemu zahtevku gospe Chester za plačilo odškodnine ugodilo, saj je 

menilo, da v konkretnem primeru ni pomembno, da bi se pozneje s takšno operacijo 

kljub vsemu strinjala. Pomembno je, da v primeru, da bi tedaj, torej v pravem času, 

pridobila primerno pojasnilo, z operacijo ne bi soglašala in ji ta tudi ne bi bila opravljena. 

Ob vztrajanju pri klasični uporabi pravil vzročnosti v angleškem pravu (pravilo but for 

vzročnosti) takšna odločitev ne bi mogla biti sprejeta. V konkretnem primeru je bilo 

namreč ugotovljeno, da bi se v končni posledici pacientka, tudi ob pravilno podanem 

pojasnilu zdravnika oziroma ob prejemu drugega (podobnega) zdravniškega mnenja za 
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operacijo vendarle odločila. Sodniki so menili, da pravičnost v konkretnem primeru 

zahteva odstop od ustaljenih načel.23  

S tem je sodišče pokazalo, da je dolžnost zdravnikov, da primerno informirajo paciente, 

nadvse pomembna. Samo tako se bodo namreč lahko pacienti svobodno in informirano 

odločili, ali želijo neki medicinski poseg ali ne ter kdo in kdaj naj bi jim ga opravil.  

Poznejši razvoj angleške sodne prakse je za take primere vendarle pokazal, da prikazana 

odločitev velja le za primere, ko bi bile posledice, če bi bil postopek izpeljan ob drugem 

času, drugačne.24  

 

Zdravnikovo ravnanje pa se kljub temu, da ni pacientovega soglasja, ne šteje za civilni 

delikt v nujnih primerih, ko soglasja za poseg zaradi pacientovega stanja ni mogoče 

dobiti, opustitev posega pa bi ogrozila njegovo življenje. Te položaje pa teorija 

opredeljuje kot primere t. i. nujne gestije, to je poslovodstva brez naročila.25  

 

2.2 Razmerje med pogodbenim in deliktnim temeljem  

Pri pogodbeni odgovornosti stranka uveljavlja zahtevek za povrnitev škode, ki ji je 

nastala, ker je bila pogodba prekršena, to je, ker zdravnik svoje pogodbene obveznosti 

ni v redu opravil. Kot je bilo že omenjeno, torej ne gre za odgovornost za uspeh, to je za 

povrnitev zdravja, ampak gre za obveznost pravilnega, skrbnega in predvsem 

strokovnega ravnanja. Za kršitev pogodbe je zdravnik odgovoren, če ravna v nasprotju s 

skrbnostjo, ki se zanj zahteva, torej v nasprotju s pravili stroke.  

Pri pogodbeni odgovornosti se torej pozornost osredotoči na vsebino zdravnikovega 

delovanja v konkretnem primeru, to je na primerjavo njegovega ravnanja s standardi, ki 

jih zahtevajo pravila strokovne skrbnosti.26 Zdravnik mora dokazati, da teh standardov 

ni prekršil. Ob tem je seveda pomembno še vprašanje, ali obstaja vzročna zveza med 

neustreznim ravnanjem in nastalo škodo ali ne obstaja.27  

                                                 
23 Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2018), str. 118–119.  
24 Ibidem, str. 122.  
25 Plavšak, Juhart, Vrenčur, OBLIGACIJSKO PRAVO: SPLOŠNI DEL (2009), str. 719–728.  
26 Gre za negativno odstopanje od medicinskega standarda, ki ga povezujemo z zdravniško napako. To je standard, 

ki predstavlja trenutno stanje znanja zdravstvene vede in zdravniških izkušenj, potrebno za uspešen način 

zdravljenja, ki se je potrdil tudi v praksi. Medicinski standard se napolnjuje v vsakem primeru posebej in je 

dinamična kategorija, saj je izpostavljen spremembam in napredku medicine. Glej: Samec Berghaus, Falicijan 

Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 113.  
27 Plavšak, Juhart, Vrenčur, OBLIGACIJSKO PRAVO: SPLOŠNI DEL (2009), str. 510–522.  
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Za odgovornost iz civilnega delikta pa morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke:28  

a) nedopustno škodljivo dejstvo, 

b) škoda, 

c) vzročna zveza,  

d) krivda oziroma odgovornost. 

 

a) Nedopustno škodljivo dejstvo je nedopusten poseg, ki je nedopusten bodisi zaradi 

pacientove neprivolitve bodisi zaradi kršitve pravil stroke.  

b) Škoda je, enako kot pri pogodbeni odgovornosti, v poslabšanju pacientovega 

zdravstvenega stanja. 

c) Vzročno zvezo presojamo po splošnih pravilih o vzročnosti; prevladuje t. i. teorija o 

adekvatni vzročnosti, ki omogoča izključitev netipičnih, nepredvidljivih in neobičajnih 

škod.29 

d) Odgovornost, ki je v načelu krivdna, pa se ponovno izraža v neskrbnem ravnanju, to 

je v ravnanju, ki ni opravljeno lege artis.  

 

Predstavljeni pregled predpostavk, ki morajo biti izpolnjene pri eni in pri drugi vrsti 

odgovornosti, kaže, da se v obeh primerih kot odločilno poudarja vprašanje kršitve 

dolžne skrbnosti oziroma ravnanje contra legem artis. V tem pogledu se obe 

odgovornosti na neki način zlivata in prepletata. Zato se v literaturi o zdravniški 

odgovornosti obravnava predvsem pojem zdravniške napake oziroma napake v 

zdravljenju ne glede na to, ali posamezni sistem priznava pogodbeni ali deliktni temelj.  

 

2.3 Napaka v zdravljenju ali zdravstvena napaka  

V okviru napake v zdravljenju se postavlja vprašanje, ali je odgovornost zdravnika 

podana že v primeru objektivne kršitve pravil stroke ali pa mora biti podana tudi krivda 

zdravnika. Objektivna presoja kršitve pravil stroke je odločilna pri odgovoru na 

vprašanje protipravnosti ravnanja, vključitev oziroma izključitev subjektivnih elementov 

                                                 
28 Ibidem, str. 496–503.  
29 Primerjaj ibidem, str. 514–522.  
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pa je pomembna za opredelitev narave odgovornosti: ali je odgovornost krivdna ali 

objektivna.  

Prevladujoče je stališče, ki se zavzema za presojanje zdravnikove subjektivne 

odgovornosti. To so primeri, ko zdravnik ravna v nasprotju s pravili stroke, vendar mu 

glede tega ne moremo pripisati krivde (preutrujenost v izjemnih primerih, naravne 

nesreče, epidemije, vojna, neustrezna organizacija zdravstvene službe itd.). 

V odškodninskem pravu je kakor v vseh sistemih kot načelo uveljavljena krivdna, to je 

subjektivna odgovornost.30 Objektivna odgovornost je določena le izjemoma, kadar to 

zahtevajo pravnopolitični razlogi. Naš pravni sistem omogoča, s pomočjo generalne 

klavzule, vključitev objektivne odgovornosti, kadar gre za stvar ali dejavnost s povečano 

nevarnostjo.31 Nekateri so se zavzemali tudi za opredelitev zdravstvene dejavnosti kot 

dejavnosti s povečano nevarnostjo.32 Razlogi so bili zlasti naslednji: 

a) težko dokazovanje strokovnih napak zaradi solidarnosti zdravnikov, 

b) pomanjkanje splošnih standardov ravnanja, 

c) položaj pacienta kot šibkejše stranke, 

d) pomen ogroženih interesov. 

 

Argumenti proti uvedbi objektivne odgovornosti pa so naslednji: 

a) narava zdravniškega delovanja, pri katerem izvor nevarnosti ni v samem 

zdravljenju, ampak v bolezni, za kar naj nosi tveganje pacient sam,  

b) bojazen pred defenzivno medicino, 

c) takšna rešitev bi predstavljala pretežko breme za zdravnika.  

Ob tehtanju argumentov za eno ali drugo rešitev so prevladali zagovorniki zadnje.33 

Zaščito pacientovih interesov naj bi v že dovolj veliki meri nudili strogi standardi 

skrbnosti in sodna praksa, ki lajša dokazovanje z mehčanjem pravil o dokaznem 

bremenu.  

                                                 
30 Takšno stališče je večinsko sprejeto tudi v primerjalnem pravu in v sodni praksi. Glej: Samec Berghaus, Falicijan 

Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 119–120.  
31 Členi 149.–153. OZ. 
32 Polajnar Pavčnik, Obligacijski vidik razmerja med bolnikom in zdravnikom (1998), str. 100.  
33 To pa ne pomeni, da sodna praksa ne bi mogla v posameznih primerih, ki bi to opravičevali, ugotoviti, da je šlo 

pri izvajanju določenega zdravstvenega posega dejansko za izvajanje »nevarne dejavnosti«, in tako posledično 

tudi ugotoviti objektivno odškodninsko odgovornost izvajalca zdravstvene storitve. Primerjaj s: Samec Berghaus, 

Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 121–122.  



15 
 

3 Nekrivdni odškodninski sistemi  

 

3.1 Uvodno  

Radikalno novost nekrivdnega odškodninskega sistema oziroma bolje rečeno različnih 

vrst nekrivdnih odškodninskih shem avtorji radi pojasnjujejo na podlagi slikovitega 

konkretnega primera.34 To je primer dveh pacientov, ki sta oba po opravljeni operaciji v 

bolnišnici ostala paraplegika. V enem od dveh primerov pacientu uspe v odškodninski 

pravdi dokazati, da je škoda nastala zaradi zdravnikovega malomarnega ravnanja, zato 

mu je dosojena (relativno visoka) odškodnina, v drugem primeru pa pacientu tega ne 

uspe dokazati in ostane brez odškodnine, saj je šlo za nesrečen primer oziroma za zaplet 

pri zdravljenju.  

Vprašanje, ki se pojavi na tem mestu, je, ali je prav oziroma pravično, da eden dobi 

(veliko) odškodnino, drugi pa ničesar. Ali morda ne bi bilo bolj prav in pravičneje, da bi 

bila v takšnih primerih odškodnina izplačana vsem pacientom, ki so v postopku 

zdravljenja utrpeli tovrstno (hudo) škodo, ne glede na okoliščino, ali je bil zdravnik 

malomaren ali ne?  

Dejstvo je, da je v praksi velikokrat zelo težko potegniti ločnico, kdaj je ravnanje 

zdravnika malomarno in kdaj ni malomarno. Prav tako se včasih zdi, da je označitev 

zdravnikovega ravnanja za malomarno, krivična do njega, hkrati pa je lahko neoznačitev 

določenega postopanja zdravnika kot malomarno žaljiva oziroma krivična do pacienta.  

Takšno razmišljanje je vodilo posamezne avtorje do sklepa, da potrebujemo sistem, kjer 

je odškodnina plačana tistim, ki so utrpeli škodo med zdravljenjem, ne glede na to, ali je 

ta rezultat zdravnikovega malomarnega ravnanja ali ne.35 

 

                                                 
34 Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2018), str. 137.   
35 Na primer, tudi ob morebitnem nepričakovanem odzivu pacienta na zdravilo, ki ga je zdravnik pravilno 

predpisal, bi bila pacientu lahko dodeljena ustrezna odškodnina.  
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3.2 Primerjalnopravni pregled  

3.2.1 Uvodno  

V primerjalnopravnem pregledu sledi predstavitev nekrivdnih odškodninskih shem na 

Novi Zelandiji,36 Norveškem,37 Švedskem,38 Finskem39 in Danskem.40 Urejene so v zelo 

različnih pojavnih oblikah, pri čemer so temeljne razlike opazne predvsem med 

zgodovinsko najstarejšo pravno ureditvijo te vrste, to je novozelandsko, in ureditvami, 

ki so jih sprejele skandinavske države.  

Uvodoma velja opozoriti tudi na dejstvo, da so v nekaterih državah, ki sicer splošnih 

nekrivdnih odškodninskih shem v zdravstvu ne poznajo, uveljavljene posamične sheme, 

ki so vezane na posebej določena področja zdravstva. Države, kot so na primer Španija, 

Avstrija in Nemčija, so sprejele posebno ureditev posebnih fondov za plačevanje 

odškodnine pacientom, ki so se okužili z virusom HIV ob prejemu transfuzije.41 Španija 

in Avstrija poznata podobno ureditev za okužbo s hepatitisom C, Nemčija za poplačilo 

škode žrtvam uporabe talidomida,42 Anglija pa ima posebna fonda za odškodovanje 

oseb, ki so utrpele zdravstveno škodo zaradi obveznega cepljenja, in za tiste, ki so oboleli 

za novo varianto Creutzfeldt-Jakobove bolezni.43 Načeloma v teh primerih velja pravilo, 

da so bili posebni fondi oziroma odškodninske sheme organizirane zaradi specifičnih 

težav posamezne skupine pacientov, kjer je tudi obseg teh težav oziroma odškodnine že 

znan v trenutku, ko je bila shema sprejeta. Izjema je na primer angleška ureditev o 

povračilu škode posameznikom zaradi posledic obveznega cepljenja. Tu sta nastanek in 

obseg morebitne bodoče škode negotova oziroma nedoločljiva. Podobno ureditev 

poznamo tudi v Sloveniji.44 Posamezne odškodninske sheme, ki so splošnejše narave, so 

bile sprejete v Avstriji in Švici. Imajo neke vrste dopolnjevalno vlogo klasičnega sistema 

krivdne odškodninske odgovornosti. Tako je bila na primer na Dunaju sprejeta shema v 

smislu plačila odškodnine v zahtevkih, ki izhajajo iz delovanja državnih bolnišnic, kjer 

so bili podani določeni indici, da je vzročna zveza med ravnanjem zdravnika in nastalo 

                                                 
36 Skegg, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 298–332. 
37 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 445–462.  
38 Wendel, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 367–387. 
39 Mikkonen, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 186–199. 
40 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 445–462. 
41 Ibidem, str. 445.  
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Vihar Kranjec, Pravna ureditev obveznega cepljenja (2016), str. 83–90. 
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škodo podana, vendarle pa (krivdna) odgovornost zdravnika v pravdi ni bila 

ugotovljena.45 

 

3.2.2 NORVEŠKA  

3.2.2.1 Uvod  

Na Norveškem je (podobno kot  v drugih skandinavskih državah) uveljavljen sistem, ki 

ga opredeljuje prepričanje, da tradicionalno odškodninsko pravo, ki temelji na 

ugotavljanju krivdne odgovornosti, ni pravo orodje za reševanje tako težkih vprašanj, 

kot je vprašanje, ali naj pacient dobi odškodnino za škodo, ki je posledica zdravljenja ali 

druge zdravstvene storitve.46 Pri tem je sledila zgledu Švedske, ki je prva med 

skandinavskimi državami uvedla nekrivdni odškodninski sistem. Hkrati z vzpostavitvijo 

t.i. »no-fault« sistema, je sprejela tudi posebno shemo za nadomestila zaradi stranskih 

učinkov zdravil.47  

Norveški nekrivdni odškodninski sistem v zdravstvu je bil sprejet leta 1988 in se imenuje 

Norwegian System of Patient Injury Compensation – NPE (Norsk 

Pasientskadeerstatning48). Njegov cilj je vzpostaviti pacientovo pravico do odškodnine 

za škodo, ki jo je utrpel med zdravljenjem, brez dokazovanja krivde zdravnika. S tem se 

želi oblikovati sistem, ki je preprost in omogoča oškodovanim pacientom širok dostop 

do odškodnine, hkrati pa ohranja dobre odnose med zdravstvenimi delavci in pacienti. 

Na podlagi učenja iz medicinskih napak nekrivdne odškodninske sheme promovirajo 

tudi varnost in boljšo kvaliteto zdravstvene oskrbe. Prav tako naj bi bili administrativni 

sistemi bolj učinkoviti od sodnih sistemov pri zagotavljanju ustrezne odškodnine glede 

na njihovo ceno in čas trajanja postopka.49 

Norveška je nekrivdno odškodninsko shemo uvedla leta 1988 kot začasno, triletno 

shemo, dokler se ne bi sprejel nov zakon o odškodnini za poškodbe pacientov (t.i. Patient 

Injury Compensation Act).50 Leta 1992 je norveški nekrivdni odškodninski sistem v 

zdravstvu  pridobil dokončno veljavo. 51 S tem letom je bil sistem prenesen v upravljanje 

                                                 
45 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 445.  
46 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 37. 
47 Ibidem.  
48 Ibidem, str. 49. 
49 Ibidem. 
50 NPE, The history of the Patient Injury Compensation Scheme, URL: https://www.npe.no/en/About-

NPE/Organisation/The-history-of-the-patient-injury-compensation-scheme/ (27.3.2019). 
51 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 446. 
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občinam, tj. norveškim lokalnim oblastem. Decembra 1998 je norveška vlada predstavila 

osnutek predloga novega zakona o odškodnini za poškodbe pacientov, leta 2000 pa je 

bila predstavljena še dopolnitev predloga. Zakon je bil sprejet leta 2001 in nosi naslov 

Patient Injury Compensation Act (Pasientskadeloven).52 

 

3.2.2.2 Subjekti, ki so vključeni v shemo 

Norveški zakon je stopil v veljavo 1. januarja 2003 in je najprej vključeval samo 

zdravstveno oskrbo v javnem sektorju, nato pa je bil z 1. januarjem 2009 zajet tudi 

zasebni sektor.53 To pomeni, da se za škodo, povzročeno pacientom med zdravljenjem 

po 1. januarju 2009 uporabljajo določbe Patient Injury Compensation Act ne glede na to, 

ali je škoda nastala v zasebnem ali javnem sektorju. Za škodo, ki je nastala pred tem 

datumom pa veljajo drugačni predpisi, odvisno od tega, v katerem sektorju je bila škoda 

povzročena.54 

Patient Injury Compensation Act v 21. paragrafu določa prehodno uporabo pravil tega 

zakona tudi v zvezi z odgovornostjo za škodo, ki je nastala pacientom zaradi zdravljenja 

pred začetkom veljavnosti zakonodaje iz leta 2003 (in leta 2009 za zasebne zdravstvene 

ustanove). Določeno je, da NPE v nekaterih primerih obravnava tudi takšne 

odškodninske zahtevke.55 Čeprav je Patient Injury Compensation Act začel veljati 1. 

januarja 2003, mora NPE, zaradi svoje podrejenosti nacionalni zdravstveni službi – 

National Health Service, preučiti in izplačati upravičene odškodnine za škodo v skladu z 

začasnimi shemami ali z zakonom o nadzoru nalezljivih bolezni, če je škoda nastala pred 

1. januarja 2003, pa je bila dokazana po 1. januarju 1988, ko je že bila vzpostavljena 

začasna shema NPE. Če je bila ugotovljena škoda pred 1. januarjem 1988 ali če iz 

kakršnegakoli drugega razloga škoda ne spada v področje začasnih shem, mora NPE 

torej vseeno preučiti in izplačati upravičene odškodnine po pravilih običajnega 

odškodninskega prava. Prehodna pravila kažejo na to, da mora NPE obravnavati vse 

zahtevke, ki se nanašajo na zdravljenje, ki ga zagotavlja nacionalna zdravstvena služba 

                                                 
52 Johnsen, Health Systems in Transition: Norway (2006), str. 26-27. 
53 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 49. 
54 NPE, Regulations, URL: https://www.npe.no/en/Health-care-provider/Regulations/ (26.3.2019). 
55 NPE, Transitional rules, URL: https://www.npe.no/en/information-compensation-

claimants/Regulations/Transitional-rules/ (30.3.2019). 
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– National Health Service, vendar pa vprašanje odgovornosti obravnava v okviru 

drugačnega sklopa pravil.56  

Primeri zahtevkov, ki jih je potrebno obravnavati v skladu s prehodnimi pravili:57 

- zahtevki za povrnitev škode, ki je nastala pred 1. 1. 2003, ko so za odškodnine bile 

pristojne lokalne uprave, se obravnavajo v skladu pravili običajnega 

odškodninskega prava; 

- zahtevki za povrnitev škode, ki je nastala pred 1. 1. 2003 v zasebni bolnišnici, pa je 

zdravljenje bilo v skladu s pogodbo z javnim sektorjem, se obravnavajo po pravilih 

običajnega odškodninskega prava; 

- zahtevki za povrnitev škode, ki je nastala pred 1. 1. 2003 s strani specialista iz 

zasebne ustanove, ki je imela sklenjeno pogodbo z regionalnimi oz. okrožnimi 

upravami (pred 1. 1. 2002) ali regionalnimi zdravstvenimi organi – Regional Health 

Authority (po 1. 1. 2002), se obravnavajo v skladu s pravili običajnega 

odškodninskega prava. 

 

3.2.2.3 Izvajanje oz. implementacija 

Zdravstveni sistem na Norveškem je organiziran na nacionalni, okrožni in lokalni ravni. 

Delitev ustreza upravni delitvi Norveške na 19 okrožij in 422 občin. Norveški parlament 

je pred kratkim sprejel najobsežnejšo reformo od leta 1662, s katero naj bi se na 

Norveškem do konca januarja 2020 19 okrožij zamenjalo z 11 regijami, tako da lahko to 

vpliva tudi na preureditev nadzora nad zdravstvenim sistemom.58  

Splošno odgovornost za zdravstveni sistem in nadzor nad njim je na nacionalni ravni, 

pri Ministrstvu za zdravje (Ministry of Health and Care Services). Okrožja predstavlja 5 

regionalnih zdravstvenih služb (Regional Health Services), ki nosijo odgovornost za 

specialistično zdravljenje, tj. za zdravstvene storitve, ki bi bile po slovenskem sistemu 

uvrščene med storitve sekundarne ravni zdravstvenega varstva.59 Posamezna okrožja so 

zadolžena še za nacionalne zobozdravstvene storitve. Na lokalni ravni je oblast 

                                                 
56 Ibidem.  
57 Ibidem. 
58 Sons of Norway, Nineteen Counties to Become 11 Regions by 2020, URL: https://www.sofn.com/blog/nineteen-

counties-to-become-11-regions-by-2020/ (27.3.2019). 
59 Johnsen, Health Systems in Transition: Norway (2006), str. 7. 
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razdeljena na (trenutno) 422 občin, ki so odgovorne za storitve primarne ravni 

zdravstvenega varstva, vključno z negovalno oskrbo.60  

Sistem NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) vodi isto imenovana javna agencija (NPE), 

podrejena norveškemu Ministrstvu za zdravje in oskrbo (Ministry of Health and Care 

Services). Gre za posebno vladno organizacijo, ki je neodvisno nacionalno telo, 

vzpostavljeno zaradi odškodovanja pacientov, ki so utrpeli škodo med zdravljenjem pri 

norveški zdravstveni službi.61 NPE že od leta 1988 krije in obravnava zahteve za 

odškodnino za poškodbe pacientov v imenu lastnikov zasebnih bolnišnic in 

zdravstvenih ustanov ter lokalnih uprav. Odločitve agencije NPE so zavezujoče za 

bolnišnične organe in lokalne uprave, pritožnik pa se lahko pritoži na poseben Odbor za 

povrnitev odškodnine pacientom, imenovan Patient Injury Compensation Board – PCBI 

(norv. Pasientskadenemnda).62 

Agencija brezplačno obravnava odškodninske zahtevke pacientov, ki so utrpeli škodo 

med oskrbo zdravstvene ustanove, zbira podatke o primerih škode, da se zagotovi 

statistična podlaga za izboljšanje kakovosti v zdravstvu ter preprečevanje drugih 

škodnih dogodkov. Agencija NPE tudi obvešča javnost, paciente in nacionalno 

zdravstveno službo (National Health Service) o shemi odškodnin za poškodbe 

pacientov.63 

 

3.2.2.4 Financiranje 

Z začetkom veljave Patient Injury Act (1. 1. 2003), sistem NPE na splošno financira 19 

okrožnih uprav preko petih regionalnih zdravstvenih služb (Regional Health Service). 

Porazdelitev premij med organi se določi na podlagi deleža izplačanih odškodnin 

vsakega regionalnega organa v zadnjih petih letih. Občine pa financirajo plačila, ki se 

nanašajo na storitve primarne ravni zdravstvenega varstva. Okrožne in lokalne uprave 

plačujejo svoje deleže na podlagi števila prebivalstva na njihovem območju. Škoda zaradi 

                                                 
60 Ibidem, str. 2. 
61 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 49. 
62 Johnsen, Health Systems in Transition: Norway (2006), str. 18. 
63 NPE, Visions and values, URL: https://www.npe.no/en/About-NPE/Organisation/Vision-and-values/ 

(27.3.2019). 
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zdravljenja, ki je nastala pred 1. 1. 2003, se obravnava po začasnih oz. prehodnih pravilih 

in jo pokriva direktno država.64  

Tako sistem NPE, kot tudi odškodnine, ki jih slednji izplačuje, so financirane s prispevki 

javnih in zasebnih bolnišnic in prispevki 422 občin, javne bolnišnice in občine pa 

financira država.65 Prispevki so namenjeni kritju nadomestil, pravne pomoči, tekočih 

stroškov sistema NPE in odškodninskega odbora za škodo in poškodbe, ki so povzročene 

pacientom v okviru zdravljenja. Poleg tega vsaka bolnišnica plača tudi prispevek za 

posebne primere, za katere je bilo ugotovljeno, da je bolnišnica sama odgovorna, škoda 

pa ni neposredno povezana z zdravljenjem.66  

Ker stroškov sistema NPE na Norveškem ne krije samo sektor zdravstvenega 

zavarovanja, ni nobenega sredstva za razlikovanje med tveganji, pri katerih je nastanek 

škode dejansko mogoče pripisati plačniku premij (zdravstvenim ustanovam in občinam) 

in tveganji, ko škoda ni nastala zaradi njihovega ravnanja. Tudi okoliščina, ali je izvajalec 

zdravstvene storitve dejansko plačal premije, ne vpliva na izplačilo odškodnin 

pacientom.67 

 

3.2.2.5 Vrsta in obseg škode 

Norveška ima po vsebini podobno ureditev kot Švedska, Danska in Finska, saj prav tako 

temelji na sistemu plačila odškodnine za škodo, ki je pacientu nastala zaradi zdravljenja 

in bi se ji dalo izogniti.68 Vendar pa Norveška zakonodaja neposredno ne uporablja 

pojma »avoidable injury« (škoda, ki bi se ji dalo izogniti). V skladu s Patient Injury Act 

namreč velja, da če nastala škoda na zdravju pacienta izhaja iz znatne medicinske 

komplikacije, ali če je bila postavljena pravilna diagnoza in tudi opravljeno pravilno 

zdravljenje, odškodninski zahtevek pacienta ne bo utemeljen. Prav tako je določeno, da 

škoda ne sme izhajati iz že obstoječe bolezni pacienta ali iz pacientovega specifičnega 

zdravstvenega stanja.69  

                                                 
64 NPE, Funding the scheme, URL: https://www.npe.no/en/About-NPE/Organisation/Funding-the-scheme/ 

(29.3.2019). 
65 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 93. 
66 NPE, Funding the scheme, URL: https://www.npe.no/en/About-NPE/Organisation/Funding-the-scheme/ 

(29.3.2019). 
67 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 446. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem, str. 452. 
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Osebe so upravičene do odškodnine iz sistema NPE, če jim je nastala upoštevna škoda v 

skladu s pogoji, ki jih določa NPE. Kot upoštevno škodo NPE pripoznava škodo zaradi: 

70,71 

- medicinske napake ali opustitve dolžne skrbnosti med zdravljenjem; 

- pomanjkljivih ali neustreznih medicinskih pripomočkov, ki so bili uporabljeni pri 

zdravljenju; 

- okužb; 

- drugih nesreč, za katere odgovarja zdravstvena ustanova oz. bolnišnica.  

V upoštevno škodo zaradi medicinske napake ali opustitve dolžne skrbnosti med 

zdravljenjem spada škoda, nastala iz kakršnekoli strokovne (tj. medicinske) napake ali 

opustitve dolžne skrbnosti, tako pri preventivnih ukrepih, pregledih, diagnozi ali 

kadarkoli v nadaljnjem postopku zdravljenja. 72 Izvzeti pa so primeri, če je: 73 

- bil opravljen ustrezen pregled ali zdravljenje; 

- škoda nastala kot posledica obstoječega zdravstvenega stanja ali njegovih 

predispozicij oz. večji nagnjenosti k taki škodi; 

- šlo za pacientu poznano in sprejemljivo tveganje.  

Iz zadnje navedenega razloga lahko torej a contrario ugotovimo, da gre za upoštevno 

škodo, na podlagi katere je pacient upravičen do odškodnine, tudi takrat, kadar je 

potencialni vzrok za škodo neopravljena oz. neustrezno opravljena pojasnilna dolžnost 

zdravnika (za razliko od Švedske, ki tega ne predvideva).74  

Če gre za res hudo ali nepredvidljivo poškodbo na zdravju, bo pacient v izjemnih 

primerih upravičen do odškodnine iz NPE tudi, če škode ni mogoče pripisati medicinski 

napaki (»medical error«) ali opustitvi pri zdravljenju.75  

NPE kot upoštevno škodo, za katero pacient dobi odškodnino iz sheme, šteje tudi 

tveganja in škodo v povezavi z izvajanjem medicinskih raziskav (tako terapevtskih kot 

neterapevtskih).76 Krije tudi zdravstvena tveganja, ki se pojavljajo v povezavi z 

                                                 
70 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 49. 
71 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 452-454. 
72 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 49. 
73 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 452-454. 
74 Ibidem, str. 454. 
75 NPE, What are the criteria to qualify for compensation for a patient injury?, URL: 

https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/information-making-application-patient-

injury/criteria-to-qualify-for-compensation/ (28.3.2019). 
76 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 98. 
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darovanjem organov, tkiv ali spolnih celic, vse dotlej, dokler gre za darovanje v 

medicinske namene.77  

Za stranske učinke zdravil pa ima Norveška vzpostavljeno samostojno shemo, to je 

neobvezno shemo za kritje škode, ki je posledica uporabe zdravil oz. posledica stranskih 

učinkov le-teh. Gre za shemo, ki ni zakonsko urejena, pogoji za odškodnino iz te sheme 

pa so primerljivi s tistimi, ki se upoštevajo pri splošni shemi NPE.78 Pacientu torej ne bo 

prisojena odškodnina, če je šlo za njemu znano in sprejemljivo tveganje. V zvezi s tem je 

treba upoštevati tudi naravo in resnost stanja, zaradi zdravljenja katerega je pacient 

jemal zdravila, pacientovo potrebo po jemanju zdravila in predvidljivost posledice, ki bi 

zaradi stanja in zdravil lahko nastala.79 

Načeloma je pacient upravičen tudi za škodo zaradi okužbe, ki mu je bila povzročena 

zaradi neustreznega zdravljenja. Oseba pa ne bo upravičena do odškodnine za škodo 

zaradi okužbe, če se je okužba pojavila na območju telesa, ki je na okužbe občutljivo ali 

če je do okužbe prišlo zaradi zmanjšane odpornosti pacienta, ki je posledica njegovega 

specifičnega zdravstvenega stanja.80 

Nesreče, ki so neposredno povezane z zdravljenjem, spadajo v sistem NPE, pri čemer so 

na Norveškem pacienti upravičeni celo do kritja škode, ki je posledica nesreč, ki niso 

nujno neposredno povezane z zdravljenjem. Ni pa povsem jasno, kako daleč je mogoče 

razširiti pojem takih nesreč. Gotovo je, da nesreča mora biti v povezavi z dejanji izvajalca 

zdravstvene oskrbe ali biti posledica požara ali druge škode, povzročene v ustanovi. Velja 

pa, da lahko odškodnino na podlagi takih nesreč zahteva samo pacient konkretne 

zdravstvene ustanove, ne pa tudi npr. njen obiskovalec. Prav tako ni čisto jasno, ali je 

potrebno nesreče, ki se zgodijo med prevozom v zdravstveno ustanovo ali iz nje, 

obravnavati kot nesreče, ki so neposredno povezane z zdravljenjem ali kot takšne, za 

katere še odgovarjajo zdravstvene ustanove. Na Norveškem sicer to vprašanje ne 

predstavlja resne ovire za izplačilo odškodnine, sej se na podlagi NPE krije tudi škoda iz 

nesreč, ki niso neposredne povezane z zdravljenjem.81 

 

                                                 
77 Ibidem. 
78 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 38. 
79 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 455. 
80 Ibidem, str. 452. 
81 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 452-456. 
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3.2.2.6 Vzročna zveza 

Norveška za presojo ustreznosti ravnanja zdravstvenih delavcev vzpostavlja standard 

»dobre medicinske prakse«. Tako velja, da mora strokovnjak agencije NPE, ki je 

zadolžen za presojo upravičenosti določenega pacienta do odškodnine za škodo, ki bi 

mu naj nastala med zdravljenjem, ugotoviti, ali je opravljeno zdravljenje bilo v skladu z 

dobro medicinsko prakso. Standard se presoja glede na to, kaj predstavlja dobro 

medicinsko prakso na določenem medicinskem področju oz. v določeni medicinski 

disciplini.82 NPE postavlja nevtralne medicinske strokovnjake, da ti ocenijo trditve o 

poškodbah oz. o škodi, ki bi naj bila povzročena. Pri tem se od pacientov ne zahteva, da 

dokažejo, da so bili izvajalci zdravstvenih storitev oz. zdravstvenega varstva malomarni, 

ampak ugotavljanje oz. razjasnjevanje tega vprašanja prevzame agencija NPE oz. 

strokovanjak, kateremu je konkreten zahtevek dodeljen. Sistemi so tako uspešno omejili 

stroške odgovornosti, hkrati pa izboljšali dostop pacientov do odškodnin.83 

V vseh skandinavskih ureditvah razen na Norveškem velja, da je dokazno breme na 

pacientu.84 Pacient je tisti, ki mora dokazati kakšna škoda mu je nastala na zdravju, 

zaradi konkretnega nepravilno izpeljanega  medicinskega postopka. Norveška pa ima 

vzpostavljeno obrnjeno dokazno breme.85 To pomeni, da bo, po vložitvi pacientovega 

zahtevka za odškodnino, agencija NPE pridobila vso potrebno dokumentacijo za 

preiskavo primera. Ta dokumentacija vključuje zdravstvene kartoteke in izjave, ki jih 

izda zdravstvena ustanova, ki je pacienta obravnavala.86 Če zdravljenje ne ustreza 

standardu, mora strokovnjak NPE presoditi, ali obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, 

da obstaja vzročna zveza med zdravljenjem, ki ni doseglo zahtevanega standarda, in 

pacientovo poškodbo.87   

                                                 
82 Bratlid, Is the Norwegian System of Patient Injury Compensation in the best interests of patients?, URL: 

https://tidsskriftet.no/en/2017/12/debatt/norwegian-system-patient-injury-compensation-best-interests-patients 

(3.4.2019). 
83 Mello, Kachalia, Studdert,  Administrative Compensation for Medical Injuries (2011), str. 1. 
84 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 100. 
85 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 457. 
86 NPE, What are the criteria to qualify for compensation for a patient injury?, URL: 

https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/information-making-application-patient-

injury/criteria-to-qualify-for-compensation/ (28.3.2019). 
87 Bratlid, Is the Norwegian System of Patient Injury Compensation in the best interests of patients?, URL: 

https://tidsskriftet.no/en/2017/12/debatt/norwegian-system-patient-injury-compensation-best-interests-patients 

(3.4.2019). 
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To pomeni, da ni nujno, da pacient dokaže, da mu je ponudnik zdravstvene storitve ali 

zdravstveni delavec dejansko povzročil škodo, ampak je dovolj, da to zatrjuje. NPE nato 

odigra aktivno vlogo v obravnavanju zadeve in ugotavljanju možnih razlogov za 

odgovornost. V primerih škode zaradi cepljenja pa je dokazno breme urejeno celo tako, 

da je v vseh pogledih dokazovanje odgovornosti odvisno od agencije NPE in ne od 

pacienta.88 

 

3.2.2.7 Narava in obseg odškodnine 

Norveška priznava povračilo premoženjske škode, v skladu z nekrivdnimi 

odškodninskimi shemami pa ne priznava povrnitev nepremoženjske škode.89 

Vzpostavljen ima sistem, ki dovoljuje, da lahko oškodovani pacienti zahtevajo 

odškodnino v sodnem postopku, čeprav bi izpolnjevali pogoje za pridobitev odškodnine 

v nekrivdni odškodninski shemi. Pomeni, da je zahtevanje odškodnine po NPE shemi 

prostovoljno in se lahko pacienti še vedno odločijo in zahtevajo odškodnino v sodnem 

postopku. Prav tako jim je omogočen sodni postopek tudi po postopku iz NPE sheme, 

ko jim je odškodnina že izplačana, pa z njo niso zadovoljni ali pa se je postopek pred 

NPE zanje končal neugodno. To je tudi smiselno, saj na ta način lahko zahtevajo 

odškodnino tudi za nepremoženjsko škodo, ki je v okviru sistema NPE ne morejo 

zahtevati. Prevladuje prepričanje, da je rešitev, ki oškodovancem omogoča tudi dostop 

do sodišč, pravilna rešitev, sicer bi nekrivdna odškodninska shema lahko predstavljala 

pretiran poseg v njihove pravice.90,91 

Če bo zahtevku za odškodnino odobreno, bo pacient upravičen do nadomestila za kritje 

kakršnekoli neposredne izgube ali stroškov, ki so nastali zaradi škode, ki je bila posledica 

zdravljenja. Če je oseba zaradi škode postala invalid, sistem NPE pokriva tudi izgubo 

zaslužka. V okviru sheme se krije tudi vse potrebne in razumne stroške.92 Če agencija 

NPE sprejme zahtevo in se odloči za kritje škode po nekrivdni odškodninski shemi, je 

pacient, ki je dal vlogo za kritje, upravičen tudi do plačila razumnih pravnih stroškov, ki 

so nastali v zvezi z izdelavo zahtevka. Prosilci lahko zahtevajo tudi predhodno odobritev 

                                                 
88 Johnsen, Health Systems in Transition: Norway (2006), str. 27.  
89 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 459.  
90 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 100. 
91 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 50. 
92 NPE, What does the compensation cover?, URL: https://www.npe.no/en/information-compensation-

claimants/calculation-of-compensation/what-does-the-compensation-cover/ (29.3.2019). 
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NPE, v povezavi s tem, kaj se šteje za razumne pravne stroške, da jim bodo ti po postopku 

povrnjeni.93 

Praviloma se iz sistema NPE odobri plačilo nadomestila za trajne poškodbe, izgubo 

zaslužka, otežena gospodinjska opravila in vse stroške, povezane z zdravljenjem. 

Izplačani znesek vključuje kakršnokoli premoženjsko škodo, ki jo je pacient utrpel in 

morebitno škodo, ki jo bo zaradi poškodbe, ki izvira iz neustreznega zdravljenja, utrpel 

v prihodnosti. Pacienti so upravičeni tudi do obresti od nastale škode, kot tudi do 

odškodnine za davčno breme, ki ga povzroči prihodnja škoda. Nadomestilo za prihodnjo 

izgubo oz. za prihodnjo škodo se izplača v enkratnem znesku.94 

 

3.2.2.7.1 Odškodnina za trajno ali znatno poškodbo oz. škodo 

Načeloma se v okviru NPE sheme povrne samo premoženjska škoda, razen v izjemnih, 

posebej opredeljenih primerih. Pacienti so namreč upravičeni do višjega zneska 

odškodnine, če jim je bila povzročena trajna ali znatna poškodba oz. škoda (»permanent 

or significant injury«). Odškodnina za trajno ali znatno škodo pacientom torej pripada 

neodvisno od tega, ali so v povezavi s to poškodbo utrpeli premoženjsko škodo. Pojem 

»trajna« škoda se razlaga tako, da škoda pri pacientu učinkuje vsaj 10 let. Pojem »znatna« 

škoda pa pomeni, da poškodba pacientu povzroči vsaj 15-odstotno zdravstveno 

nezmožnost (zmanjšano aktivnost),95 ki se določa s pomočjo škodnih tabel.96 

 

3.2.2.7.2 Doseganje minimalnega zneska škode za izplačilo odškodnine po nekrivdni 

odškodninski shemi 

Norveška ima, tako kot Finska in Danska, vzpostavljen poseben prag za izplačilo 

odškodnine. To pomeni, da odškodnina ne bo izplačana, če je škoda, ki je nastala 

pacientu, manjša od določenega zneska. Meja, ki jo vzpostavlja Norveška je 10 000 

norveških kron (NOK), to je približno 1031 EUR,97 kar je primerjalnopravno precej visoka 

                                                 
93 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 50. 
94 NPE, Assessing the amount of compensation payable, URL: https://www.npe.no/en/information-compensation-

claimants/calculation-of-compensation/assessing-the-amount-of-compensation-payable2/ (28.3.2019). 
95 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 50. 
96 NPE, What are the criteria to qualify for compensation for a patient injury?, URL: 

https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/information-making-application-patient-

injury/criteria-to-qualify-for-compensation/ (28.3.2019). 
97 Pretvorjeno s tečaji z dne 28.3.2019. 
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omejitev.98,99 Po sistemu NPE je včasih meja bila postavljena pri 5000 NOK, kar je 

približno 515 EUR, iz česar izhaja, da zaznavamo trend dviganja najmanjše še izplačljive 

odškodnine. S takšno ureditvijo so se želeli izogniti neproporcionalnim stroškom v 

povezavi z obravnavanjem tovrstnih vlog.100 Predstavljena ureditev torej pomeni, da 

mora pacient zatrjevati, da mu je nastala premoženjska škoda, kot posledica zdravljenja, 

v višini vsaj 1031 EUR. Dovolj je, da pacient to škodo zatrjuje, saj je (kot je bilo predhodno 

že pojasnjeno) na Norveškem vzpostavljeno obrnjeno dokazno breme, v skladu s katerim 

mora biti pacientu dokazano, da ni utrpel upoštevne škode oz. da je bilo zdravljenje 

ustrezno.101 Odškodnina se oceni v skladu z norveškim zakonom o odškodninah 

(Norwegian Damages Act), ki določa splošna pravila za presojo višine odškodnin za 

primere telesnih bolečin oz. škode.102  

 

3.2.2.7.3 Odškodnina za izgubo dohodka 

Če je nastanek škode pri zdravljenju povzročil pri pacientu izgubo dohodka, bo v okviru 

NPE sheme pokrita tudi ta izguba. Izguba dohodka pomeni razliko med višino 

prihodkov, ki jih oseba dobiva po poškodbi, in višino prihodkov, ki bi jih pacient 

prejemal, če škoda ne bi nastala. Tako je nadomestilo namenjeno kritju pacientove čiste 

izgube. To pomeni, da mora biti razpoložljivi dohodek pacienta po obdavčitvi enak, kot 

če škoda ne bi nikoli nastala. 103  

Pri izračunu nadomestila se odštejejo vse ugodnosti, ki jih pacient lahko prejme kot 

posledico poškodbe: npr. nadomestilo za nezmožnost za delo. Upošteva se tudi dejstvo, 

da v času odsotnosti z dela ne nastanejo določeni stroški, povezani z zaposlitvijo (npr. 

potni stroški, sindikalni stroški, pokojninski prispevki...). Prav tako se po sistemu NPE 

pri preračunu odškodnine upošteva dejstvo, da poškodba daje pacientu pravico do 

                                                 
98 NPE, What are the criteria to qualify for compensation for a patient injury?, URL: 

https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/information-making-application-patient-

injury/criteria-to-qualify-for-compensation/ (28.3.2019) 
99 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 460. 
100 Ibidem, str. 459-460. 
101 NPE, What are the criteria to qualify for compensation for a patient injury?, URL: 

https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/information-making-application-patient-

injury/criteria-to-qualify-for-compensation/ (28.3.2019) 
102 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 50. 
103 NPE, Assessing the amount of compensation payable, URL: https://www.npe.no/en/information-

compensation-claimants/calculation-of-compensation/assessing-the-amount-of-compensation-payable2/ 

(29.3.2019). 
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posebne davčne olajšave. Ker je pacient zavezan plačati davek na kakršnokoli 

odškodnino, prejeto zaradi izgube zaslužka, se ta davek prišteje k odškodnini, ki se mu 

izplača iz NPE sheme. Odškodnina oz. nadomestilo za neto prihodnje izgube je običajno 

omejeno na upokojitveno starost in je zato lahko včasih primerno pacientu dodeliti tudi 

odškodnino za izgubo zneska pokojnine.104 

 

3.2.2.7.4 Odškodnina za oteženo opravljenje gospodinjskih opravil 

Če je poškodba pacientu onemogočila oz. otežila opravljanje običajnih gospodinjskih 

opravil, krije sistem NPE tudi stroške, ki jih ima oseba s tem, da se opravijo ta dela. 

Običajna gospodinjska opravila vključujejo gospodinjska dela, vzdrževanje doma, 

vrtnarjenje, košnjo trave, odstranjevanje snega in nakupovanje. Pri določanju zneska 

odškodnine se po sistemu NPE upošteva obseg pacientove škode oz. poškodbe, njegovo 

stanovanjsko situacijo, družinske razmere itd.. Pacient, kateremu se odškodnina 

izplačuje, pa ima dolžnost zmanjševanja posledic škode s prilagajanjem in upoštevanjem 

novih razmer. Po NPE shemi se bo pri znesku povračila stroškov upoštevalo samo 

razumne stroške, ki so pacientu nastali, ker je potreboval pomoč pri gospodinjskih 

opravilih. Izhodišče za izplačilo tega nadomestila je namreč plačilo potrebnih storitev, s 

katerimi nastanejo razumni stroški. Tako pacient ne bo upravičen do višjega zneska 

odškodnine, če bo za opravljanje gospodinjskih opravil zahteval povračilo nesorazmerno 

visokih stroškov.105 

 

3.2.2.7.5 Odškodnina za stroške, ki izvirajo neposredno iz škode, povzročene z 

zdravljenjem 

Agencija NPE bo pri določanju višine odškodnine upoštevala zgolj razumne in potrebne 

stroške, ki so nastali zaradi škode oz. poškodbe, povzročene z zdravljenjem. 

Najpogosteje bodo med temi stroški zajeti izdatki, ki nastanejo v zvezi z zdravljenjem, 

zdravili, fizioterapijo in prevozom, v nekaterih primerih so osebe lahko upravičene tudi 

do stroškov selitve in pomoči v vsakdanjem življenju. Odškodnina bo zajemala vse 

nastale stroške in tudi prihodnje stroške, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo 

                                                 
104 Ibidem. 
105 NPE, Assessing the amount of compensation payable, URL: https://www.npe.no/en/information-

compensation-claimants/calculation-of-compensation/assessing-the-amount-of-compensation-payable2/ 

(29.3.2019). 
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nastali. Sistem NPE ne pokriva stroškov, ki se lahko zahtevajo na drugih podlagah oz. iz 

drugih virov: na primer, če lahko Uprava za delo in socialno varstvo (Norwegian Labour 

and Welfare Administration - NAV) krije različne stroške za primere slabega zdravja in 

poškodb. Prav tako obstajajo določeni Centri podporne tehnologije (Assistive Tehnology 

Centres - Hjelpemiddelsentralen), ki dajo poškodovanim osebam na voljo različne 

tehnične pripomočke in vrsto opreme za vadbo. Tako mora pacient sam raziskati kaj 

lahko pridobi iz naslova lastnih upravičenj od omenjenih (tovrstnih) organov, saj NPE 

shema tega, kar lahko uveljavi na opisan način, ne pokriva.106  

 

3.2.2.7.6 Nadomestilo za plačilo obresti 

Za izgubo oz. škodo, ki jo je pacient že utrpel, je v okviru sheme upravičen tudi do 

obresti, ki se za izgubljeni dobiček ocenjujejo na podlagi pacientove čiste izgube. Čista 

izguba se torej izračuna kot razlika med višino prihodkov, ki jih oseba dobiva po 

poškodbi, in višino prihodkov, ki bi jih pacient prejemal, če škoda ne bi nastala. Obresti 

se obračunavajo na leto izgube, vendar ne prej kot en mesec po prejemu obrazca za 

prijavo škode, ki jih pacienti lahko dobijo po sistemu NPE, tako kot vso ostalo potrebno 

dokumentacijo.107 

 

3.2.2.7.7 Odškodnina za prihodnjo škoda oz. izgubo 

Iz NPE sheme se nadomestilo za prihodnjo škodo plača v enkratnem znesku, četudi se 

bo izguba razširila na več let. Pri ocenjevanju odškodnine se upošteva kapitalizacija, to 

je ustrezen preračun bodočih obresti na prejet denar, zato se dodeli smiselno manjši 

znesek. Na primer, če bi bilo izplačanih 100.000 NOK za prihodnjo škodo desetih let, v 

višini 10.000 NOK na leto, bi to osebi prineslo dobiček zaradi kapitalizacije. Ker sistem 

NPE upošteva te zaslužene obresti, bo odškodnina za deset let, ki naj pokrije letno 

izgubo 10.000 NOK, izplačana v višini 79.150 NOK.108 

 

                                                 
106 Ibidem. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
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3.2.2.7.8 Nadomestilo za davčno breme  

Pacient je zavezan plačati davek na morebitne obresti od pavšalnega zneska, izplačanega 

za kritje prihodnjih izgub, prav tako lahko izplačilo odškodnine s strani NPE sheme 

povzroči plačilo davka na premoženje. Da se kompenzira oz. nadomesti davčno breme, 

ki pade na pacienta, se po sistemu NPE dopolni znesek odškodnine, ki se izplačuje. Prav 

tako je določeno, da oseba ni dolžna plačati davka na odškodnino, prejeto za 

nadomestilo za trajno ali znatno škodo, za prihodnjo izgubo dohodka, za oteženo 

opravljanje gospodinjskih opravil in za stroške, ki neposredno izvirajo iz škode, nastale 

na podlagi zdravljenja. Pacient pa je zavezan plačati davek za odškodnino, prejeto za 

izgubo dohodka do trenutka o odločanju o izplačilu odškodnine, in za obresti od 

izplačanega pavšalnega zneska odškodnine. Zaradi tega agencija NPE o vseh izplačanih 

odškodninah poroča norveškim davčnim organom. Če se izplačuje odškodnina za 

prihodnjo izgubo dohodka za več let, mora pacient v svoji davčni napovedi predložiti 

dokument, ki prikazuje leta, na katera se nanaša nadomestilo in zneske, ki se plačajo za 

vsako posamezno leto, da bo opravičen plačila davka.109  

 

3.2.2.8 Način reševanja zahtevkov 

Odškodnina za škodo se mora po sistemu NPE zahtevati v 3 letih od trenutka, ko se je 

oseba oz. pacient zavedel, da je škoda, ki mu je nastala, lahko rezultat zdravljenja oz. 

zdravstvenih postopkov, katerih je bil deležen. Postopek presojanja zahtevka za 

odškodnino in vložitve le-tega je za oškodovanca brezplačen, saj se po NPE shemi 

povrnejo vsi v zvezi s tem nastali razumni stroški.110  

Na Norveškem odločanje o zahtevku za odškodnino po NPE shemi poteka v dveh 

korakih. Najprej se odloča o priznavanju pravice do odškodnine kot take, tj. o 

upravičenosti pacientovega zahtevka za odškodnino pred agencijo NPE. V drugem 

koraku pa se odloča še o višini zneska odškodnine. Povezavo bi lahko našli v našem 

klasičnem sistemu, kjer se pri odškodninskih zahtevkih najprej odloča o temelju, tj. o 

upravičenosti zahtevka, nato pa še o višini odškodnine.111  

                                                 
109 NPE, Assessing the amount of compensation payable, URL: https://www.npe.no/en/information-

compensation-claimants/calculation-of-compensation/assessing-the-amount-of-compensation-payable2/ 

(29.3.2019). 
110 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 49. 
111 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 462. 



31 
 

Trajanje odločanja o posameznem zahtevku je odvisno od zapletenosti konkretne 

zahteve in zdravstvenega primera. NPE, kot posebna vladna organizacija, zaposluje vrsto 

zdravstvenih svetovalcev, ki so specialisti na zelo različnih področjih medicine. Prav tako 

ima agencija NPE možnost, da pridobi mnenje zunanjih in neodvisnih zdravstvenih oz. 

medicinskih specialistov, če je to za konkreten primer potrebno.112  

Pri presoji upravičenosti zahtevka se najprej določi vodjo primera, ki je postavljen s 

strani agencije NPE. Za vodjo primera se postavi enega od upraviteljev zahtevkov, to je 

oseba, ki se ukvarja s pregledevanjem zahtevkov, da je čim bolj na tekočem z veliko 

različnimi dejanskimi stanji, ki se lahko pripetijo. Strokovna ocena zahtevka bo potekala 

v okviru multidisciplinarnega sestanka med zdravnikom in upraviteljem zahtevkom po 

NPE, ki je bil postavljen za vodjo primera, ali s pošiljanjem zapiskov zdravnika vodji 

primera. Med multidisciplinarnimi sestanki bo vodja primera že temeljito seznanjen z 

navedbami pacienta o konkretnem dejanskem stanju, zlasti z obrazcem zahtevka, ki ga 

pacient predloži, z zdravstveno dokumentacijo in izjavo ustanove, kjer je bilo zdravljenje 

opravljeno. Na podlagi teh informacij bo vodja primera povzel dejanski stanj primera in 

oblikoval nekaj vprašanj. Nato se bo sestal s specialistom za zadevno medicinsko 

disciplino. Po potrebi bo na sestanku sodeloval tudi strokovnjak, ki ima bogate izkušnje 

z upravljanjem zahtevkov.113 

Ko se vodja primera dodobra spozna z vsebino konkretnega primera, se organizira 

sestanek s specialisti za določeno medicinsko disciplino, na katerem vodja predstavil 

primer. Udeleženci srečanja bodo imeli popoln dostop do vseh dokumentov v zvezi z 

zahtevkom in bodo lahko pregledali dokumentacijo ali poiskali druge ustrezne 

informacije. Obravnavane bodo tudi pacientove navedbe o poteku spornega dogodka. 

Na koncu bo zdravnik oblikoval odgovor na vprašanja, ki jih bo pripravil vodja primera. 

Nekatere zahtevke lahko oceni več strokovnjakov z različnimi strokovnimi izkušnjami z 

različnih medicinskih področij. Agencija NPE od strokovnjakov, ki jih izbira, zahteva 

dolgoletne izkušnje in poudarja načelo izogibanja konfliktom interesov med izbranim 

strokovnjakom in npr. zdravstveno ustanovo, katere ravnanje je obravnavano v 

konkretnem primeru. To dejansko pomeni, da bodo zdravstveni strokovnjaki vedno iz 

                                                 
112 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 49-50. 
113 NPE, Use of specialists, URL: https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/administrative-

procedure/medical-specialists/ (30.3.2019). 
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druge bolnišnice, kot tisti, proti kateremu je vložen zahtevek na palčilo odškodnine. V 

luči potrebne objektivnosti si agencija NPE prizadeva tudi za zagotovitev, da specialist v 

zadnjem času pred dogodkom ni delal v zadevni bolnišnici. Strokovne ocene so 

praviloma pripravljene v štirih do petih tednih, posamezni strokovnjaki pa lahko 

zahtevajo tudi določen dodaten čas.114  

Presoja o upravičenosti pacientovega zahtevka ponavadi v praksi traja do enega leta, 

čeprav se v praksi o dveh tretjinah zahtevkov odloči že v sedmih mesecih. Odločanje v 

drugem delu, tj. o višini odškodnine, prav tako lahko traja do enega leta. Čas reševanja 

zahtevkov po sistemu NPE tako traja približno od 1,7 do 2 let, kar je v primerjavi z 

ostalimi državami z nekrivdnimi odškodninskimi sistemi relativno precej precej dolgo 

obdobje. Na Švedskem npr. odločanje traja približno 6 mesecev, na Novi Zelandiji pa še 

manj (približno 5 mesecev).115 Ker lahko odločanje po NPE shemi o končni ponudbi 

odškodnine torej traja precej časa, je vzpostavljena tudi možnost delnega 

(vnaprejšnjega) plačila odškodnine.116 

V kolikor se pacient prosilec, ki je vložil zahtevek za odškodnino po sistemu NPE, ne 

strinja z odločitvijo o kritju škode, se lahko pritoži na poseben Odbor za povrnitev 

odškodnine pacientom (Patient Injury Compensation Board – PICB; norv. 

Pasientskadenemnda). Zahteva se pisna pritožba, PICB pa nato ponovno oceni, ali se 

pritožnikov zahtevek lahko krije v okviru sheme NPE. Odločitve agencije NPE so 

zavezujoče za bolnišnice in za občine, ki nadzirajo primarno raven zdravstvenih 

storitev.117  

Če pacienti menijo, da jim zdravljenje ni bilo nudeno v skladu s strokovnimi standardi, 

imajo možnost pritožbe zoper konkretno ustanovo ali konkretnega zdravstvenega 

delavca na poseben nadzorni odbor za zdravje oz. zdravstveno oskrbo (Norwegian Board 

of Health Supervision). Gre za organ, ki ni del sistema NPE, ampak je nekakšen nadzorni 

organ nad izvajanjem ustreznega zdravljenja na Norveškem. Odbor ima na voljo vrsto 

                                                 
114 Ibidem.  
115 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 462. 
116 NPE, Assessing the amount of compensation payable, URL: https://www.npe.no/en/information-

compensation-claimants/calculation-of-compensation/assessing-the-amount-of-compensation-payable2/ 

(29.3.2019). 
117 Johnsen, Health Systems in Transition: Norway (2006), str. 27. 
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različnih sankcij: od milejših opozoril, do odvzema licence oz. posameznih pooblastil 

,tako zdravstvenim delavcem, kot zdravstvenim ustanovam.118  

Agencija NPE vsako leto prejme v obravnavo več kot 6000 novih primerov. V letu 2016 

so zaposleni agencije NPE pridobili več kot 8000 strokovnih mnenj za oceno, ali je oseba 

upravičena do odškodnine. Večinoma je eno strokovno mnenje zadostno za presojo, ali 

je pacient upravičen do odškodnine, v nekaterih primerih pa je potrebnih več strokovnih 

ocen za vrednotenje različnih delov zdravljenja.119 Med leti 2014 in 2017 je po NPE shemi 

bila odškodnina dodeljena več kot 4000 pacientom. Pacientom in njihovim najbližjim 

sorodnikom je bilo v tem obdobju iz sistema NPE izplačanih odškodnin v skupni višini 

3 milijard NOK (približno 310 milijonov EUR120).121 V primerjavi z drugimi 

skandinavskimi državami so najvišje odškodnine izplačane prav na Norveškem. 

Povprečen znesek odškodnine namreč znaša 43.500 EUR, kar je relativno visok znesek 

celo za norveške razmere.122  

Kljub uspešni praksi pa se v javnosti pojavljajo tudi dvomi, ali je nekrivdni sistem NPE v 

resnici v najvišjem interesu pacienta oz. v njegovo korist. Kritike se pojavljajo predvsem 

v smislu izpostavljanja vprašanja ali resnično obstaja strog notranji nadzor, ki bi naj 

onemogočal pravo (realno) oceno strokovnjakov, zato da agencija ne bi izplačala 

odškodnine oz. je ne bi izplačevala v previsokih zneskih. Čeprav so kritike vaskega, torej 

tudi norveškega sistema, vedno mogoče, je večina avtorjev še vedno mnenja, da je shema 

NPE v veliko korist pacientov. Sistem je namreč ugodno vplival tudi na interakcije v 

zdravstvenem sektorju in na odnose med zdravstvenim osebjem ter pacienti.123  

 

                                                 
118 Farell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation Schemes for Medical Injury (2010), str. 50. 
119 Jørstad, The Norwegian System of Patient Injury Compensation is a successful scheme, URL: 

https://tidsskriftet.no/en/2017/12/debatt/norwegian-system-patient-injury-compensation-successful-scheme 

(5.4.2019). 
120 Pretvorjeno s tečaji dne 29.3.2019. 
121 Jørstad, The Norwegian System of Patient Injury Compensation is a successful scheme, URL: 

https://tidsskriftet.no/en/2017/12/debatt/norwegian-system-patient-injury-compensation-successful-scheme 

(5.4.2019). 
122 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 461-462. 
123 Bratlid, Is the Norwegian System of Patient Injury Compensation in the best interests of patients?, URL: 

https://tidsskriftet.no/en/2017/12/debatt/norwegian-system-patient-injury-compensation-best-interests-patients 

(3.4.2019). 
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3.2.3 FINSKA 

3.2.3.1 Uvod 

Finska je nekrivdni odškodninski sistem uvedla leta 1984, sprva s prostovoljnimi 

shemami, od leta 1987 pa je na podlagi zakona o škodi, ki nastane pacientom (Patient 

Injury Act), v veljavi obligatorni sistem za vse izvajalce zdravstvenih storitev.124 Zakon 

sistem tveganja porazdeli med paciente in zdravstvene delavce, določa enostavne 

postopke za pridobitev odškodnine, pri katerih pacient ne potrebuje pravne pomoči in 

so zanj brezplačni, ter predstavlja nepristranski sistem zavarovanja, v katerem so 

zavarovane tako pravice pacientov, kot zdravstvenega osebja. Zavarovanje krije škodo, 

ki jo utrpijo pacienti v zvezi z zdravstvenim varstvom in zdravstveno oskrbo na 

Finskem.125 

Izkušnje, pridobljene na podlagi uporabe prvotnega zakona, so pokazale, da so določbe 

o vrstah in obsegu škode interpretativno precej odprte. To je bilo razumljivo, saj je zakon 

urejal zapletena medicinska vprašanja, ki jih je bilo težko razrešiti. Pridobljene izkušnje 

so bile preoblikovane v spremembe zakona o škodi, ki nastane pacientom, ki je v novi 

obliki, z natančnejšimi določbami, stopil v veljavo 1. maja 1999. 

Od omenjene spremembe zakona leta 1999 dalje, vsaj glede pogojev za upravičenost do 

odškodnine, v besedilo zakona ni bilo vnesenih večjih sprememb. V tem času126 je zakon 

spet v postopku sistematičnega revidiranja oz. pregleda določb z vidika ustreznega 

upoštevanja razvoja na tem področju v zadnjih letih. Revizija bo podala oceno ali je treba 

zakon spremeniti in v kolikšnem delu (v celoti ali le posamične določbe). Pričakuje se, 

da bo nov zakon stopil v veljavo leta 2021 in da ne bo vseboval večjih sprememb.  

 

3.2.3.2 Subjekti, ki so vključeni v shemo 

V skladu s finsko ustavo morajo državni organi vsem prebivalcem zagotavljati ustrezne 

socialne in zdravstvene storitve.127 Finski sistem zdravstvenega varstva temelji na 

                                                 
124 Patient Injuries Act (585/1986; amendments up to 1544/2009), URL: 

http://www.yvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=287188&hash=ccefa51c06d211c3f2631005db26

3ee9684a739b1b9b62ed636b565a709ff1f9 (5. 4. 2019). 
125 Patient Insurance Centre, Patient insurance in Finland brochure, URL: https://www.pvk.fi/en/patient-insurance-

centre/forms/ (5. 4. 2019). 
126 Junij 2019. 
127 19. člen, The Constitution of Finland (731/1999, amendments up to 1112/2011 included), URL: 

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731_20111112.pdf (5. 4. 2019). 
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občinskih zdravstvenih storitvah, ki jih subvencionira država.128 Zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe se v glavnem izvaja v javnih zdravstvenih centrih, ki so v lasti ene ali 

več občin, specializirano zdravstveno varstvo pa se izvaja predvsem v javnih bolnišnicah, 

ki jih upravljajo bolnišnični okraji (hospital districts). Bolnišnični okraji so združenja 

občin, ki so zadolženi za organizacijo in koordinacijo javnega specializiranega 

zdravstvenega varstva na svojem območju. Poleg občinskih zdravstvenih storitev so na 

voljo tudi številne zasebne zdravstvene storitve.129  

Približno 75 odstotkov130 zdravstvenih storitev je financiranih iz javnih sredstev, 

preostali delež pa je financiran pretežno iz doplačil pacientov. V letu 2017 so izdatki za 

zdravstveno varstvo na Finskem predstavljali 9,2 odstotka BDP,131 kar je nekoliko več kot 

povprečje OECD, ki znaša 8,9 odstotka.132 

Za odgovornost, ki izhaja iz zakona o škodi, ki nastane pacientom, morajo biti 

zavarovani vsi izvajalci zdravstvene oskrbe. Zdravstvena oskrba zajema bolnišnično 

zdravljenje, obiske zdravnikov in zobozdravnikov, storitve javnega zdravstva, 

zdravstveni prevoz, odvzem vzorcev, rehabilitacijo, fizioterapijo idr.133 Zavarovanje ne 

zagotavlja varnosti samo za paciente, ampak tudi za izvajalce zdravstvenih storitev. Če 

izvajalec zdravstvene oskrbe ne sklene ustreznega zavarovanja, je pacient kljub temu 

upravičen do odškodnine v skladu z zakonom. Zavarovalnice imajo skupno odgovornost 

za izplačilo tovrstne odškodnine, izvajalec zdravstvene oskrbe, ki ni sklenil zavarovanja, 

pa je dolžan plačati zavarovalno premijo, ki je do desetkrat višja od običajne.134 Javni 

izvajalci zdravstvene oskrbe (bolnišnični okraji in vladne agencije) zavarovanje sklenejo 

pri centru za zavarovanje pacientov (Patient Insurance Centre), zasebne bolnišnice pa 

zavarovanje sklenejo pri zasebnih zavarovalnicah. Sistem je torej financiran iz naslova 

                                                 
128 Ministry of Social Affairs and Health, Health Care in Finland, URL: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69930/URN_ISBN_978-952-00-3395-8.pdf (5. 4. 

2019), str. 10. 
129 Järvelin, Häkkinen, Rosenqvist, Comparison of Health Care Costs Between Claimants and Nonclaimants in the 

No-Fault Compensation System in Finland, str. 122. 
130 OECD, Spending on Health: Latest Trends, URL: http://www.oecd.org/health/health-systems/Health-

Spending-Latest-Trends-Brief.pdf (5. 4. 2019). 
131 OECD, Health expenditure and financing, URL: 

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT (5. 4. 2019). 
132 OECD, Spending on Health: URL: http://www.oecd.org/health/health-systems/Health-Spending-Latest-

Trends-Brief.pdf (5. 4. 2019). 
133 Mikkonen, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 186. 
134 Drugi odstavek 4. člena, Patient Injuries Act, URL: 

http://www.yvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=287188&hash=ccefa51c06d211c3f2631005db26

3ee9684a739b1b9b62ed636b565a709ff1f9 (5. 4. 2019). 
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zavarovalnih premij, pri čemer se stroški za izplačilo odškodnin dodelijo sklenjenim 

zavarovalnim pogodbam, operativni stroški za delovanje centra pa se razdelijo z uporabo 

modela razdelitve stroškov.135 

 

3.2.3.3 Izvajanje oziroma implementacija 

Finski center za zavarovanje pacientov, ki je zadolžen za obravnavanje zahtevkov za 

odškodnino zaradi škode, ki nastane z zvezi z zdravstvenimi dejavnostmi v skladu z 

zakonom o škodi, ki nastane pacientom, je del širšega finskega zavarovalnega centra 

(Insurance Centre), ki predstavlja center strokovnega znanja in konzorcij štirih vrst 

zavarovanj. Sestavljajo ga center za avtomobilska zavarovanja (Motor Insurers' Centre), 

center za zavarovanje pacientov (Patient Insurance Centre), center za okoljsko 

zavarovanje (Environmental Insurance Centre) in združenje farmacevtskih zavarovanj 

(Pharmaceutical Insurance Pool). Zavarovalni center upravlja z obveznim zavarovanjem 

in odškodninskimi obveznostmi ter načrtuje, usklajuje in izvaja sodelovanje in 

mednarodne naloge svojih članic.136 

Naloge centra za zavarovanje pacientov zajemajo obravnavanje odškodninskih 

pacientov za škodo, ki nastane pacientom; zagotavljanje zavarovalnega kritja v primerih 

nesklenjenega zavarovanja; določanje in pobiranje kazenskih premij v primerih 

nesklenjenega zavarovanja; odobritev zavarovalnih polic za paciente v javnem sektorju; 

spodbujanje varnosti pacientov z izvajanjem raziskav, izračunov in zbiranjem 

statističnih podatkov; zagotavljanje izvajanja sporazumov o upravljanju sistema 

zavarovanja pacientov in skrb za praktične ukrepe za razvojno delo; poročanje o 

dejavnostih zavarovanja pacientov; spodbujanje sodelovanja med zavarovalnicami ter 

zagotavljanje pojasnil članom o relevantni zakonodaji.137 

Center za zavarovanje pacientov se ukvarja samo z obravnavanjem zavarovalnih 

zahtevkov in ne zavzema stališč glede napak pri zdravljenju ali drugega neprimernega 

zdravljenja ter nima pravice do obveščanja nadzornih organov, razen če ga izrecno 

zaprosijo. Pacient se lahko v takšnih primerih pritoži pri zdravstveni enoti, kjer je bil 

                                                 
135 Patient Insurance Centre, Insurance cover, URL: https://www.pvk.fi/en/for-professionals/insurance-cover/ (8. 

4. 2019). 
136 Insurance Centre, URL: http://www.vakuutuskeskus.fi/index_en.html (9. 4. 2019). 
137 Patient Insurance Centre, General information, URL: https://www.pvk.fi/en/patient-insurance-centre/general-

information2/ (8. 4. 2019). 
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obravnavan, pri regionalnih državnih upravnih organih ali pri nacionalnemu 

nadzornemu organu za zdravje (National Supervisory Authority for Welfare and Health 

– Valvira).138 Vsaka zdravstvena enota mora poskrbeti za imenovanje Varuha pacientovih 

pravic, čigar dolžnost je, da pacienta seznani z njegovimi pravicami. Njegova naloga je 

svetovanje pacientom, ki so nezadovoljni z oskrbo, ki so jo prejeli ter pomoč pri vložitvi 

pritožbe ali odškodninskega zahtevka.139 

 

3.2.3.4 Vrsta in obseg škode 

Za uporabo zakona o škodi, ki nastane pacientom, morajo biti izpolnjeni določeni 

predpogoji:140 (1) pacient je utrpel telesno škodo (bolezen, invalidnost, poslabšanje 

zdravja ali izguba življenja), (2) škoda je nastala v povezavi z zdravljenjem ali 

zdravstveno oskrbo (zdravstvena oskrba v bolnišnicah, zdravstvenih centrih, zasebnih 

ambulantah, ne pa tudi v okviru redne oskrbe v domovih za ostarele), (3) oškodovanec 

je pacient (oseba, ki je subjekt pregleda oziroma zdravljenja, vključno z darovalci krvi ali 

organov in posamezniki, ki sodelujejo v zdravstvenih raziskavah, ki niso izvedene v 

povezavi z zdravljenjem), (4) škoda je nastala na geografskem območju Finske.141 

Do odškodnine je pacient upravičen v okviru ene od naslednjih kategorij: (1) škode, ki 

nastane pri zdravljenju (treatment injury), (2) škode, ki nastane zaradi okužbe (infection 

injury), (3) škode, ki nastane zaradi nesreče (accident-related injury), (4) škode, ki 

nastane zaradi okvare uporabljene opreme (equipment-related injury), (5) škode, ki 

nastane zaradi poškodb prostorov zdravljenja (injury arising from damage to treatment 

premises), (6) škode, ki nastane zaradi nepravilnega predpisa zdravil (injury due to 

incorrect supply of pharmaceuticals) in (7) nerazumna škode (unreasonable injury).142 

Najbolj značilna podlaga za upravičenost do odškodnine (v skoraj 90 odstotkih 

primerov) je škoda, ki nastane pri zdravljenju. Gre za škodo, ki nastane v okviru 

                                                 
138 National Supervisory Authority for Welfare and Health – Valvira, URL: https://www.valvira.fi/web/en (10. 4. 

2019). 
139 Finnish Student Health Service, Patient Ombudsman, URL: https://asiointi.yths.fi/en/patient_ombudsman (10. 

4. 2019). 
140 Prvi odstavek 1. člena, Patient Injuries Act, URL: 

http://www.yvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=287188&hash=ccefa51c06d211c3f2631005db26

3ee9684a739b1b9b62ed636b565a709ff1f9 (5. 4. 2019). 
141 Mikkonen, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 186–187. 
142 Prvi odstavek 2. člena, Patient Injuries Act, URL: 

http://www.yvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=287188&hash=ccefa51c06d211c3f2631005db26

3ee9684a739b1b9b62ed636b565a709ff1f9 (5. 4. 2019). 
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pregleda, zdravljenja ali drugega podobnega dejanja (npr. cepljenje, darovanje krvi in 

organov) izvedenega na pacientu ali opustitev takšnega dejanja (storitev ali opustitev). 

Pacient je do odškodnine upravičen v primeru izpolnjenega podpogoja, da bi izkušen 

zdravstveni delavec (experienced health care professional) ravnal drugače in se pri tem 

izognil nastali škodi. Zakonodaja s tem vzpostavlja standard strokovnjaka (the specialist 

rule) kot najvišji standard odgovornosti. Večina negativnih odločb o odškodninskih 

zahtevkih na podlagi te kategorije je posledica dejstva, da se kljub povsem ustreznemu 

zdravljenju škodi ni mogoče izogniti. Zadovoljivih rezultatov zdravljenja zaradi narave 

bolezni ali resnega stanja ni mogoče vedno doseči. Če je zdravstveni delavec ravnal 

skladno s standardom odgovornosti, pacient ni upravičen do odškodnine, takšno škodo 

pa je mogoče včasih uveljavljati v okviru kategorije nerazumne škode.143   

Pri škodi, ki nastane zaradi okužbe pri pregledu, zdravljenju ali drugem podobnem 

dejanju, se za razliko od škode, ki nastane pri zdravljenju, ne presoja, ali bi se bilo okužbi 

mogoče izogniti. Vsi postopki zdravljenja imajo običajno določeno tveganje za okužbe, 

ki se jim ni mogoče izogniti. Zato vsa škoda, ki nastane zaradi okužb, ni upoštevana v 

okviru te kategorije. Običajne in neznatne okužbe so izvzete iz izplačila odškodnine 

pacientu. Odškodnina se določi na podlagi ločene ocene okužbe, ki upošteva tveganje 

okužbe v posameznem primeru, resnost škode, naravo bolezni ali poškodbe, ki se zdravi 

in splošno zdravje bolnika.144 Pričakuje se, da bo pacient prenašal resnejše posledice 

okužbe, bolj kot je resna prvotna bolezen ali poškodba zaradi katere se zdravi in višje 

kot je tveganje za okužbo. Kljub povečanemu tveganju pa se nastala škoda pacientu 

lahko povrne, če je okužba redka in nenadna.145 

Škoda, ki nastane zaradi nesreče, zajema različne nenadne in nepričakovane zunanje 

dogodke, ki se zgodijo v povezavi s pregledom ali zdravljenjem. V to kategorijo sodi tudi 

nesreča med prevozom pacienta z rešilnim vozilom, razen če je škodo mogoče povrniti 

na podlagi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Pri tem pa je treba od nesreč, ki so 

povezane s postopki, ločiti nesreče, ki so del običajnega življenja. V okviru te kategorije 

je pacientu mogoče povrniti škodo, če pade z zdravniške mize, ne pa tudi, če pacient 

                                                 
143 Patient Insurance Centre, Patient insurance in Finland brochure - Information about patient insurance, URL: 

https://www.pvk.fi/en/patient-insurance-centre/forms/ (5. 4. 2019)., str. 8. 
144 Prvi odstavek 2. člena, Patient Injuries Act, URL: 
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pade na bolnišničnem hodniku, ker hoja po hodniku ni povezana s pregledom ali 

zdravljenjem.146 Tudi pri škodi, ki je posledica nenadnih nesreč v prostorih, kjer se 

pacient zdravi, je pacient upravičen do odškodnine. Primer takšne nesreče je požar. 

Škoda, ki pacientu nastane zaradi okvare uporabljene opreme ali naprave, se nanaša na 

vsako situacijo, ko del opreme ne deluje tako kot bi moral in ni posledica dejanj 

zdravniškega osebja. Povrnitev škode, ki nastane zaradi notranjih naprav, ki so trajno 

nameščene v pacientu (endoproteze ali spodbujevalniki), pacient ne more zahtevati na 

podlagi te kategorije, temveč na podlagi zakona o odškodninski odgovornosti (Tort 

Liability Act) in zakona o odgovornosti za izdelke (Product Liability Act).147  

Če so pacientu zdravila predpisana v nasprotju z receptom ali predpisi, ki urejajo rabo 

zdravil, je prav tako upravičen do odškodnine. Gre za primere, ko je pacientu predpisano 

napačno zdravilo, napačna doza ali so mu bila podana napačna navodila za uporabo. V 

ostalih primerih se škoda, povezana z zdravili, obravnava v okviru kategorije škode, ki 

nastane v okviru zdravljenja. Neželeni učinki zdravil, ki so bili ustrezno predpisani in 

odmerjeni, se ne nadomestijo na podlagi te kategorije. Takšne posledice se lahko 

izplačajo na podlagi prostovoljnega zavarovanja za farmacevtsko škodo, ki ga zagotavlja 

specializirana finska zavarovalnica.148 

Če pacientu nastane resna škoda (huda bolezen, poškodba ali izguba življenja), ki je 

bistveno nesorazmerna z njegovim začetnim zdravstvenim položajem, jo je mogoče 

povrniti na podlagi kategorije nerazumne škode. Pri tem ni bistveno, ali bi se škoda 

lahko preprečila z drugačnim ravnanjem, temveč se o odškodnini odloča na podlagi 

ocene nerazumnosti. Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji dejavniki: resnost škode, 

ki jo povzroči zdravljenje, narava in resnost bolezni ali poškodbe, zaradi katere se je 

pacient zdravil, pacientovo splošno zdravje, redkost poškodbe in verjetnost poškodbe v 

konkretnih primerih.  

 

3.2.3.5 Vzročna zveza 

Pri odločanju ali je škoda posledica zdravstvenega posega, Finska uporablja standard 

izkušenega zdravstvenega strokovnjaka na relevantnem področju. V okviru tega 

                                                 
146 Patient Insurance Centre, Patient insurance in Finland brochure - Information about patient insurance, URL: 

https://www.pvk.fi/en/patient-insurance-centre/forms/ (5. 4. 2019), str. 9. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem, str. 9–10. 
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standarda se presoja, ali bi izkušeni strokovnjak v enakih okoliščinah ravnal drugače. 

Visok standard pacientu omogoča, da lažje pride do odškodnine, saj predstavlja strožji 

kriterij za ravnanje zdravstvenega delavca. Kriterij, ki se uporablja za določitev vzročne 

zveze, mora zadostiti vsaj 50 odstotni verjetnosti, da je škoda po vsej verjetnosti (»in all 

probability«) posledica zdravstvenega posega.149 

Pacient je prav tako razrešen težavne naloge pridobivanja dokazov in dokumentacije s 

strani zdravstvenih subjektov, kjer se je zdravil, saj vso relevantno dokumentacijo, ki jo 

potrebuje za postopek, pridobi center za zavarovanje pacientov sam, na način, da jo 

zahteva neposredno od zadevne zdravstvene ustanove.150 

 

3.2.3.6 Narava in obseg škode 

Pacient je upravičen do povračila dodatnih stroškov in izgub, ki jih je bil deležen zaradi 

škode, ki mu je nastala. Stroški in izgube, ki bi nastali ne glede na škodo in nastanejo 

zaradi obstoječe bolezni ali poškodbe, niso del odškodnine. Zakon o škodi, ki nastane 

pacientom, določa, da se odškodnina za škodo, ki nastane pacientu, določi na podlagi 

določb zakona o odškodninski odgovornosti (Tort Liability Act), pri tem je potrebno 

upoštevati tudi smernice, ki sta jih izdala Odbor za škodo, ki nastane pacientom (Patient 

Injury Board) in Odbor za škodo, ki nastane v okviru prometnih nesreč (Traffic Accident 

Board). Prispevek oškodovanca k nastanku škode se pri odmeri odškodnine načeloma 

ne upošteva, razen če je oškodovanec ravnal namerno ali iz hude malomarnosti. Pacient 

je upravičen do polne odškodnine, povrnjeni pa so mu le stroški in škoda, ki ni pokrita 

v okviru drugih zakonskih in zavarovalnih določil (sekundarni sistem).151 V zakonodaji 

ni določenih nobenih maksimalnih omejitev zneska odškodnine, nasprotno pa je za 

znesek odškodnine določen minimalen znesek (200 €152), pod katerim se odškodnina ne 

izplača v izogib nastanku neproporcionalnih stroškov.153  

                                                 
149 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 457. 
150 Patient Insurance Centre, Claims handling process, URL: https://www.pvk.fi/en/For-those-suspecting-an-

injury/claims-handling-process/ (9. 4. 2019). 
151 Patient Insurance Centre, Patient insurance in Finland brochure - Information about patient insurance, URL: 
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153 3. člen, Patient Injuries Act, URL: 
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Odškodninski zahtevek se lahko predloži najkasneje v treh letih od dneva, ko je oseba, 

ki je upravičena do odškodnine, izvedela ali bi morala vedeti za nastalo škodo. Če 

obstajajo posebni razlogi, se lahko odškodnina zahteva tudi po tem roku. Kljub temu je 

treba odškodnino zahtevati najkasneje deset let po dogodku, ki je privedel do škode.154  

V skladu z zakonskimi določili je pacient upravičen do naslednjih nadomestil za škodo, 

ki mu je nastala: nadomestila za dodatne stroške zdravstvene oskrbe (zdravniške 

preglede, laboratorijske preiskave, zdravila, fizioterapije, ipd.); nadomestila za druge 

stroške, nastale zaradi škode (npr. potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem); nadomestila 

za bolečino in trpljenje; nadomestila za trajne posledice (kronične bolezni ali 

invalidnosti); nadomestila za pohabljen videz (npr. brazgotino); nadomestila za 

izgubljeni dohodek; nadomestila za škodo, ki nastane v primeru smrti posameznika in 

nadomestila za stroške pogreba. 

 

3.2.3.6.1 Nadomestilo za dodatne stroške zdravstvene oskrbe 

Zavarovanje pacienta krije dodatne stroške zdravstvene oskrbe, ki so nastali zaradi 

škode. Nadomestljivi stroški vključujejo stroške dodatnega bolnišničnega zdravljenja in 

ambulantnega zdravljenja, zdravniških pregledov, zdravstvene oskrbe na domu, 

laboratorijskih preiskav, zdravil, fizioterapije in rehabilitacije.  

Škoda, ki nastane v povezavi s sistemom javnega zdravstva, se nadomesti po stopnjah, 

ki jih zaračunava javni sektor, razen če obstajajo izjemni zdravstveni razlogi za uporabo 

zasebnih zdravstvenih storitev. Takšna izjemna okoliščina je, na primer, okoliščina, da 

ustrezno zdravljenje v javnem sektorju ni na voljo.155 

 

3.2.3.6.2 Nadomestilo za druge stroške, nastale zaradi škode 

Poleg potnih stroškov zaradi dodatnega zdravljenja, ki je bilo potrebno zaradi nastanka 

škode, se lahko izplača tudi dodatek za nego, če oškodovanec potrebuje pomoč na domu, 

nadomestilo za povečane stroške, če oškodovanec potrebuje pomoč za napornejša dela 

in gospodinjstvo ne vključuje drugih družinskih članov ter dodatek za oblačila, če 

                                                 
154 10. člen, Patient Injuries Act, URL: 
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potrebni pripomočki za pomoč pri okrevanju od nastale škode povzročajo njihovo 

obrabo.156 

 

3.2.3.6.3 Nadomestilo za bolečino in trpljenje 

Znesek nadomestila za akutno bolečino in trpljenje ter druge nevšečnosti, ki jih pacient 

utrpi zaradi škode, se določi glede na stopnjo resnosti bolezni ali poškodbe, trajanje 

okrevanja in zdravstvenih postopkov ter potrebo po hospitalizaciji.157 

 

3.2.3.6.4 Nadomestilo za trajne posledice 

Obseg trajne funkcionalne nezmožnosti oz. invalidnosti, ki pacientu nastane zaradi 

škode, se določi z uporabo klasifikacije trajnih invalidnosti (20 kategorij) in na podlagi 

razpoložljivih zdravniških poročil. Znesek nadomestila je odvisen od narave škode in 

starosti oškodovanca. Posledično nadomestila ni mogoče izplačati za trajno 

nezmožnost, ki je posledica bolezni, zaradi katere se je pacient zdravil.158   

 

3.2.3.6.5 Nadomestilo za pohabljen videz 

Če škoda pacientu povzroči trajno poslabšanje videza (cosmetic incapacity), kot na 

primer brazgotina, je pacient upravičen do nadomestila. Nadomestilo se ne izplača, če 

je trajno poslabšanje videza posledica prvotnega zdravljenja bolezni ali poškodbe. Pri 

ocenjevanju zneska nadomestila se upoštevajo naslednja merila: obseg, oblika, barva, 

lokacija in vidnost brazgotine. Na višino nadomestila vpliva tudi starost oškodovanca.159 

 

3.2.3.6.6 Nadomestilo za izgubljen dohodek 

Pacient je upravičen do nadomestila, če je zaposlen ali samozaposlen in zaradi poklicne 

invalidnosti (tudi delne), ki je nastala zaradi škode, izgubi dohodek. Pri ocenjevanju 

delovne sposobnosti se upošteva preostala delovna doba, priložnosti za poklicno 

rehabilitacijo in učinki osnovne bolezni ali poškodbe, zaradi katere se je pacient zdravil. 

Pacient se je dolžan pozanimati, kakšne so njegove možnosti za povečanje delovne 

sposobnosti z medicinsko ali poklicno rehabilitacijo. 

                                                 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 Ibidem. 
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Znesek nadomestila se izračuna glede na dejansko izgubo, to je glede na to, koliko bi 

oškodovanec zaslužil, če ne bi prišlo do nastanka škode in posledično zmanjšanja 

delovne sposobnosti. 

Nadomestilo se oškodovancu izplača le kolikor izguba še ni bila v celoti pokrita z 

drugimi dajatvami, izplačanimi na podlagi drugih zakonov (npr. z nadomestilom po 

zakonu o zavarovanju avtomobilske odgovornosti ali v skladu z zakonodajo s področja 

pokojnin zaposlenih in nacionalnih pokojnin). Vse prejete dajatve na podlagi drugih 

zakonskih sistemov zavarovanja se odštejejo od zneska nadomestila za izgubljen 

dohodek. Prav tako je nadomestilo, ki se oškodovancu izplača na tej podlagi, 

obdavčeno.160 

 

3.2.3.6.7 Nadomestilo za škodo, ki nastane v primeru smrti posameznika in nadomestilo 

za stroške pogreba 

V primerih, ko škoda povzroči izgubo življenja pacienta, se pogrebni stroški in drugi s 

tem povezani stroški osebi, ki je te stroške krila, povrnejo v razumnem znesku. Do 

nadomestila za izgubljeno vzdrževanje, ki predstavlja nadomestilo za potrebne stroške 

in izgubo dohodka, so upravičeni mož ali žena pokojne osebe, mladoletni otroci in v 

določenih primerih tudi otroci, mlajši od 21 let, ki se še izobražujejo.161 Nadomestilo se 

lahko izplača tudi osebam, ki so de facto prejemale preživnino od pokojne osebe. 

Nadomestilo se izplača samo, če drugi viri dohodka in nadomestil, ki se plačujejo na 

podlagi drugih zakonov, ne zagotavljajo zadostnega vzdrževanja za upravičenca.162 

 

3.2.3.7 Način reševanja zahtevkov 

Odločanje o zahtevkih za odškodnino poteka v okviru upravne sheme, ki jo vodi center 

za zavarovanje pacientov in se deli v dve fazi. V prvi fazi center ugotovi, ali je 

oškodovanec upravičen do odškodnine, v drugi fazi pa se določi višina odškodnine. 

Oškodovanec lahko zahtevek za odškodnino vloži preko spletnega sistema ali izpolni 

                                                 
160 Ibidem. 
161 Mikkonen, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 188. 
162 Patient Insurance Centre, Types of compensation payable, URL: https://www.pvk.fi/en/For-those-suspecting-

an-injury/types-of-compensation-payable/ (8. 4. 2019). 
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obrazec in ga pošlje po pošti.163 Pred tem se oškodovanca spodbuja, da najprej izpolni 

preprost spletni test,164 s pomočjo katerega lahko ugotovi, ali je na podlagi zakona o 

škodi, ki nastane pacientom, upravičen do odškodnine. Glede na označene odgovore 

pacient takoj dobi pojasnilo, iz katerega razloga njegovemu zahtevku ne bi bilo ugodeno 

(npr. škoda, ki je nastala pred več kot tremi leti ali škoda, ki ni nastala na območju 

Finske). Na ta način center poskuša zmanjšati vlaganje zahtevkov, ki ne izpolnjujejo 

procesnih predpostavk za pridobitev odškodnine za nastalo škodo. 

Pri izpolnjevanju zahtevka so oškodovancu v pomoč napotki, ki ga vodijo skozi formular 

in mu omogočajo, da ga izpolni čim bolj natančno in pravilno. Namen je čim manjše 

kasnejše dopolnjevanje zahtevka in hitrejša obravnava zahtevka. V zahtevku 

oškodovanec poda informacije o času in lokaciji nastanka škode, o izvajalcu zdravstvenih 

storitev, opiše škodo in podlago, po kateri meni, da je upravičen do odškodnine (pri tem 

se od njega ne zahteva natančne zdravstvene in pravne obrazložitve). V začetni fazi 

vlaganja zahtevka se od oškodovanca ne zahteva, da zahtevku priloži potrdila in drugo 

dokumentacijo o izdatkih, ki so mu nastali v povezavi s škodo. Oškodovanec bo pozvan 

k predložitvi računov in potrdil šele, ko bo odločeno, da je upravičen do odškodnine in 

se bo odločalo o njeni višini.165 

Po prejemu zahtevka za odškodnino center pridobi vse informacije in pojasnila, ki jih 

potrebuje za odločitev v zadevi. Vse dokumente o pacientovem zdravljenju (kopijo 

pacientove kartoteke, rentgenske slike in ostalo dokumentacijo) center pridobi 

neposredno od zadevne zdravstvene ustanove (oziroma vseh zdravstvenih ustanov, kjer 

je bil pacient zdravljen), s čimer je olajšan položaj oškodovanca, ki mu ni treba 

pridobivati dokazil od zdravstvenih delavcev in ustanov. Center, poleg pisne 

dokumentacije, od zadevnega izvajalca zdravstvenih storitev pridobi izjavo o škodnem 

dogodku, ki ga za dosego odškodnine uveljavlja oškodovanec.166  

                                                 
163 Patient Insurance Centre, Notice of Patient Injury, https://www.pvk.fi/en/patient-insurance-centre/forms/ 

(8.4.2019), str. 4. 
164 Spletni test »Epäiletkö potilasvahinkoa«, URL: 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1233017&SID=b104dae3-1e28-

4c1b-bc51-8bc2db488501&dy=1314785127 (10. 4. 2019). 
165 Patient Insurance Centre, Filing a notice of injury, URL: https://www.pvk.fi/en/For-those-suspecting-an-

injury/filing-a-notice-of-injury/ (10. 4. 2019). 
166 Patient Insurance Centre, Claims handling process, URL: https://www.pvk.fi/en/For-those-suspecting-an-

injury/claims-handling-process/ (10. 4. 2019). 
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Po opravljeni fazi zbiranja dokumentacije se zahtevek najprej obravnava z medicinskega 

vidika, pri čemer center pridobi izjavo zdravstvenega svetovalca o zadevi. Pred 

sprejemom odločitve ima tudi vlagatelj zahtevka (oškodovanec) priložnost pisno izraziti 

svoje mnenje o izjavah zadevnih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih svetovalcev ter 

predložiti dodatne informacije, ki lahko vplivajo na odločitev.167 

Center svojo odločitev izda pisno. Čas za sprejem odločitve je odvisen od zahtevnosti 

zdravstvenih ali pravnih vprašanj, ki jih zahtevek odpira in časa za pridobitev vse 

relevantne dokumentacije. Povprečen čas za odločitev o zahtevku je 8 mesecev in pol. 

Približno polovica zahtevkov se razreši v manj kot 7 mesecih, približno 90 odstotkov 

zahtevkov pa v manj kot enem letu.168 Odločitev je vročena vlagatelju, zdravstvenemu 

delavcu ali ustanovi in zavarovalnici.  

V primeru, ko je zahtevku ugodeno, vlagatelj poleg odločitve prejme tudi poseben 

obrazec za določitev odškodnine, ki ga mora izpolnjenega vrniti. V obrazcu oškodovanec 

natančneje obrazloži svoje zahtevke in priloži potrebne dokaze za svoje navedbe 

(zdravniške recepte, potrdila in dokumente o odškodninah ali drugih ugodnostih, 

prejetih v okviru drugih sistemov zavarovanja). Po pridobitvi vseh relevantnih informacij 

center oblikuje odločbo o višini odškodnine ter izplačilu odškodnine. Oškodovanec 

lahko na podlagi istega zahtevka vloži več zahtevkov za določitev odškodnine, če na 

podlagi nastale škode zdravljenje poteka daljše obdobje ali pa je obdobje nezmožnosti 

za delo daljše.169 

Če vlagatelj z odločitvijo centra ni zadovoljen, ker meni, da je bila napačna odločitev 

sprejeta zaradi pomanjkljive dokumentacije, lahko na center naslovi zahtevek za 

revizijo. V zahtevku mora obrazložiti zakaj meni, da je bila dokumentacija nezadostna 

in priložiti manjkajoče dokumente ali vsaj navesti, kje je mogoče manjkajoče dokumente 

pridobiti.170  

Zoper odločitev centra je mogoče vložiti pritožbo na odbor za škodo, ki nastane 

pacientom, ki sprejme priporočilo (ki ga center običajno upošteva) ali začeti postopek 

pred sodiščem prve stopnje. Odbor je neodvisno telo, ki ga imenuje finska vlada z 

                                                 
167 Ibidem. 
168 Patient Insurance Centre, After filing the notice of injury, URL: https://www.pvk.fi/en/For-those-suspecting-

an-injury/frequently-asked-questions/after-filing-the-notice-of-injury/ (10. 4. 2019). 
169 Patient Insurance Centre, Claims handling process, URL: https://www.pvk.fi/en/For-those-suspecting-an-

injury/claims-handling-process/ (10. 4. 2019). 
170 Ibidem. 
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mandatom 3 let, sestavlja ga 8 članov s 16 namestniki. Za vložitev pritožbe v zakonu o 

škodi, ki nastane pacientom, ni predvidenega prekluzivnega roka, vendar odbor v praksi 

obravnava zahtevke v enakem roku, kot ga ima pacient za možnost predložiti zadevo 

sodišču (tri leta od vročitve odločitve).171 

Priporočilo odbora lahko zahteva vlagatelj zahtevka, izvajalec zdravstvenih storitev, 

zavarovalnica ali center za zavarovanje pacientov. Odbor lahko izda priporočilo tudi 

med sodnim postopkom na zahtevo sodišča ali vpletenih strank.172 Postopek pred 

odborom je brezplačen. 

Na leto center za zavarovanje pacientov prejme okoli 8.500 zahtevkov, od katerih je 

nekoliko več kot četrtini zahtevkov ugodeno. V letu 2017 je bilo vloženih 8.655 

zahtevkov, v istem letu je bilo ugodeno 2.338 zahtevkom.173 Iz naslova ugodenih 

zahtevkov so bile v letu 2017 izplačane odškodnine v višini 40,1 milijona evrov (znesek 

vključuje tudi administrativne stroške za vodenje postopkov).174 

 

3.2.4 DANSKA 

3.2.4.1 Uvod 

Danska je nekrivdni odškodninski sistem uvedla leta 1992. Pred tem so imele bolnišnice 

sklenjena zavarovanja pri zasebnih zavarovalnicah, iz katerih so pokrila odškodnine za 

škodo zaradi zdravniških (medicinskih) napak. Pacienti so bili upravičeni do odškodnine 

samo pri škodi, ki je nastala zaradi malomarnih dejanj. Zahtevek za odškodnino so vložili 

pri zavarovalnici, ki je odločila, ali je pacient upravičen do odškodnine ter kakšen je 

znesek odškodnine v konkretnem primeru. Odločitev zavarovalnice so pacienti lahko 

izpodbijali pred sodiščem. Dokazno breme o povezavi med zdravljenjem in trajno 

                                                 
171 Ibidem. 
172 11.a člen, Patient Injuries Act, URL: 

http://www.yvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=287188&hash=ccefa51c06d211c3f2631005db26

3ee9684a739b1b9b62ed636b565a709ff1f9 (5. 4. 2019). 
173 The Finish Patient Insurance centre, Annual report 2017: Cases reported to the Patient Insurance Centre in 

2012-2017 by year of decision, URL: 

http://www.pvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=397510&hash=3e84407c39cd27bf7dfed209d5a1

1a9792702cf3bbab0e7804b0ea9e6b0f02d2 (16.6.2019), str. 5.  
174 Ibidem, str. 13. 
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poškodbo ter da je bila poškodba posledica malomarnega dejanja zdravnika je nosil 

pacient.175  

Zaradi opisanega sistema je bilo na podlagi odločitev zavarovalnic na letni ravni do 

odškodnine upravičenih le okoli 150 do 200 pacientov. Sodni postopki so bili dolgotrajni, 

zaradi česar je pacient dlje časa ostal brez nadomestila za njegove stroške. V sodnih 

postopkih je bila običajno potrebna pravna pomoč, ki si je nekateri pacienti niso mogli 

privoščiti, zato je to pomenilo, da niso imeli vsi pacienti enakega dostopa do odškodnine. 

Nezadovoljstvo s sistemom je ustvarilo politični pritisk za uvedbo sistema, ki bo 

pacientom nudil večjo varnost ter lažji in cenejši dostop do odškodnin.176 

Na podlagi izkušenj drugih skandinavskih držav (Švedske, Norveške in Finske), ki so že 

več let izvajale nekrivdni odškodninski sistem na področju zdravstva, je tudi Danska 

sprejela odločitev za vpeljavo podobnega sistema. Shema je bila leta 1992 uvedena z 

uveljavitvijo Zakona o zavarovanju pacientov (Patient Insurance Act), ki je stopil v 

veljavo 1. julija 1992 in je zagotavljal odškodnino pacientom za škodo, ki je posledica 

zdravstvene oskrbe v javnih bolnišnicah.177 Kmalu po sprejetju zakona o zavarovanju 

pacientov je bil leta 1996 sprejet še zakon o odškodnini za škodo, povezano z zdravili 

(Act on Compensation for Medicine-Related Injuries).178 Od takrat se je področje, ki ga 

zajemata zakona, razširilo na skoraj vsa področja javnega in zasebnega sektorja 

zdravstvenega sistema. Vsebina obeh zakonov je danes združena v Zakonu o pravici do 

pritožbe in odškodnine v zdravstvu (Act on the Right to Complain and Receive 

Compensation within the Health Service), ki je bil sprejet 28. avgusta 2017 in velja za 

škodo, ki nastane v javnih in zasebnih bolnišnicah, škodo, ki jo povzročijo pooblaščeni 

strokovnjaki v zasebni praksi ter škodo, ki jo utrpijo udeleženci v kliničnih raziskavah v 

okviru sistema zdravstvenega varstva, ne glede na to, ali je bilo raziskovanje izvedeno v 

povezavi z zdravljenjem udeleženca ali ne.179 

                                                 
175 Ulrich, An Evaluation of the Danish No-Fault System for Compensating Medical Injuries, URL: 

https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1352

&context=annals (29. 3. 2019) str. 243–247. 
176 Ibidem, str. 247–248. 
177 Ibidem, str. 243. 
178 Patient Compensation Association, History, URL: https://pebl.dk/en/about-the-danish-patient-compensation-

association/history (25. 3. 2019). 
179 Dyekjær, Borum, Medicinal product regulation and product liability in Denmark: overview, URL: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-500-

5513?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1 (26. 3. 2019). 
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Danski sistem zdravstvenega varstva temelji na zavezi, da bo pacientom zagotovil 

informacije in odškodnino ne glede na to, ali je škoda posledica malomarnega ravnanja 

ali ne. Takšen sistem pacientom omogoča večjo varnost in ne povzroča odpora 

zdravnika, da bi s pacientom delil informacije o škodi, ki je nastala.180 

 

3.2.4.2 Subjekti, ki so vključeni v shemo 

Sistem zdravstvenega varstva je na Danskem urejen na treh političnih in upravnih 

nivojih: na ravni države, na ravni regij in na ravni občin (nacionalni, regionalni in lokalni 

nivo). Na ravni države je Ministrstvo za zdravje odgovorno za vzpostavitev splošnega 

okvira za zagotavljanja zdravja in oskrbe starejših, s pripravo zakonodaje za relevantna 

področja. Bistveno vlogo v sistemu zdravstvenega varstva imajo regije,181 ki so odgovorne 

za bolnišnično oskrbo, vključno z urgentno oskrbo, psihiatrijo in zdravstvenimi 

storitvami, ki jih zagotavljajo zasebni zdravniki in strokovnjaki. Regije organizirajo 

zdravstvene storitve za svoje prebivalce glede na regionalne potrebe in svoje storitve 

prilagajajo državnemu finančnemu in zakonodajnemu okviru, kar jim omogoča večjo 

prilagodljivost specifični situaciji v regiji.182  

Približno 80 odstotkov183 zdravstvenih storitev je financiranih iz javnih sredstev, 

preostali delež pa je financiran pretežno iz doplačil pacientov. V letu 2017 so izdatki za 

zdravstveno varstvo na Danskem predstavljali 10,2 odstotka BDP,184 kar je več kot 

povprečje OECD, ki znaša 8,9 odstotka.185  

Vsi prebivalci Danske imajo dostop do javnega zdravstvenega sistema, kjer je večina 

storitev brezplačnih. Pacient ima pravico do zdravljenja, postavitve diagnoze in proste 

izbire bolnišnice. Prebivalci so v okviru sistema socialne varnosti, ki se prav tako 

                                                 
180 Patient Compensation Association, About The Danish Patient Compensation Association, URL: 

https://pebl.dk/en/Om-PEBL (25. 3. 2019). 
181 Danska je razdeljena na pet regij, ki jih vodijo regionalni sveti, sestavljenih iz 41 članov. Njihova glavna 

odgovornost je skrb za zdravstveno varstvo, nekaj manjših pooblastil imajo še na področju javnega transporta, 

okoljskega načrtovanja, upravljanja onesnaževanja tal in usklajevanja srednješolskega izobraževanja. Wikipedia, 

Regions of Denmark, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Denmark (25. 3. 2019). 
182 The Ministry of Health, Healthcare in Denmark, An overview 2017, dostopno na: 

https://www.healthcaredenmark.dk/media/1479380/Healthcare-english-V16-decashx-3.pdf (26. 3. 2019), str. 4–

5. 
183 OECD, Spending on Health: Latest Trends, dostopno na: http://www.oecd.org/health/health-systems/Health-

Spending-Latest-Trends-Brief.pdf (26. 3. 2019). 
184 OECD, Health expenditure and financing, dostopno na: 

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT (26. 3. 2019) 
185 OECD, Spending on Health: Latest Trends, 2018. 
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financira iz javnih sredstev, upravičeni do nadomestil za primer bolezni, invalidske in 

starostne pokojnine. Nekrivdni odškodninski sistem z izplačilom odškodnine 

oškodovanemu pacientu je samo manjši del ugodnosti, do katerih je upravičen pacient 

na Danskem.186 

V nekrivdni odškodninski sistem na Danskem so vključene vse javne zdravstvene 

ustanove (delež teh znaša približno 97 odstotkov vseh zdravstvenih ustanov). Za 

poškodbe, ki jih povzroči zdravljenje v javnih bolnišnicah in pri splošnih zdravnikih, 

odškodnino izplačajo regije. Zasebne bolnišnice in specialisti z lastno ambulanto morajo 

imeti sklenjeno zasebno zavarovanje.187   

 

3.2.4.3 Izvajanje oziroma implementacija 

Pravice pacientov so zaščitene s številnimi zakoni, ki pacientom zagotavljajo najboljšo 

možno oskrbo, urejajo pritožbene postopke in odškodnine za škodo, ki nastane v okviru 

zdravstvenih storitev. V vsaki regiji obstaja poseben regionalni svetovalec za paciente,188 

na katerega se pacienti lahko obrnejo z vprašanji glede zdravljenja, izbire bolnišnice, 

čakalnimi dobami, dostopom do zdravljenja v tujini ter zaprosijo za pomoč pri 

pritožbenih in odškodninskih postopkih. Svetovanje je za pacienta brezplačno, vloga 

svetovalcev je neodvisna od ostalih subjektov v zdravstvenem sistemu.189 

Nekrivdni odškodninski sistem na Danskem deluje v dveh sklopih: na odškodninskem 

in pritožbenem sistemu. Pacient, ki želi za škodo zaradi zdravniških napak pridobiti 

odškodnino, svoj zahtevek naslovi na združenje za izplačilo odškodnin pacientom 

(Patient Compensation Association), ki ob uporabi zakonodaje, ki ureja škode v zvezi z 

zdravljenjem v javnem in zasebnem zdravstvenem sistemu, odloči o zahtevku ter odloči 

o višini odškodnine (v primeru, ko odloči, da je pacient do nje upravičen). Naloge 

združenja zajemajo učinkovito obravnavanje pacientovih zahtevkov za odškodnino, 

skrb za varnost pacientov in zdravstvenega osebja ter uporabo obravnavanih primerov 

škod za preprečevanje nastajanja novih škodnih primerov (prevencija). Kot vodilni 

danski strokovni organ za povračilo odškodnin pacientom združenje sodeluje s 

številnimi strokovnjaki, se trudi za obravnavo primerov v najkrajšem možnem času ter 

                                                 
186 The Ministry of Health, Healthcare in Denmark, An overview, 2017, str. 7–10. 
187 Ibidem. 
188 The Regional Patient Offices, URL: https://stpk.dk/da/english/the-regional-patient-offices/ (28. 3. 2019). 
189 The Ministry of Health, Healthcare in Denmark, An overview 2017, str. 8–9. 
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skrbi za čim večjo stopnjo poročanja o različnih vrstah škode, tako s strani pacientov, 

kot s strani zdravstvenih delavcev.190  

Združenje za izplačilo odškodnin pacientom je neodvisno telo, ki odloča o zahtevkih za 

odškodnino in zaposluje veliko število usposobljenih delavcev (trenutno ima približno 

160 zaposlenih z medicinsko ali pravno izobrazbo, prav tako za krajši delovni čas 

zaposluje tudi 60 zdravnikov specialistov, ki pomagajo pri reševanju zahtevkov). 

V pritožbenem sistemu ima osrednjo vlogo danski organ za varnost pacientov (Danish 

Patient Safety Authority), kamor se lahko obrnejo pacienti s pritožbo glede 

zdravstvenega varstva, ki so ga bili deležni ali kršitve pacientovih pravic.191 Naloge organa 

vključujejo nadzor pooblaščenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij; 

svetovanje o nalezljivih boleznih; zdravstvenih pogojih za izdajo vozniških dovoljenj in 

izvedbo preiskav ipd.; izdajanje registracij za zdravstvene poklice (tako za danske kot 

tuje zdravstvene delavce); izdajanje dovoljenj za samostojno opravljanje prakse kot 

zdravnik, zobozdravnik ali kiropraktik; izdajanje specialističnih registracij; vodenje 

centralnega upravnega sistema za poročanje o neželenih dogodkih v sistemu 

zdravstvenega varstva in skrb za uporabo znanja o tovrstnih dogodkih v preventivne 

namene; svetovanje o pravici do zdravstvene pomoči v drugih državah v skladu z dansko 

zakonodajo, predpisi Evropske unije in drugimi mednarodnimi sporazumi. 

 

3.2.4.4 Vrsta in obseg škode 

Jedro sistema je določitev plačila odškodnine za škodo, ki bi se ji bilo mogoče izogniti 

(avoidable injury) in pacientu nastane med pregledom ali zdravljenjem.192 Za izplačilo 

odškodnine torej ni dovolj, da se dokaže vzročna zveza med škodnim dejanjem in 

škodno posledico.  

Na Danskem je zdravstvena poškodba definirana kot vsaka nenamerna posledica 

zdravljenja ali pomanjkanja zdravljenja, ki vodi do podaljšanega obdobja bolezni ali 

trajne poškodbe pacienta. Do odškodnine je pacient upravičen v okviru ene od 

naslednjih kategorij: (1) izkušeni strokovnjak bi ravnal drugače in se škodi izognil 

                                                 
190 Patient Compensation Association, Mission and vision, URL: https://pebl.dk/en/about-the-danish-patient-

compensation-association/mission-and-vision (28. 3. 2019). 
191 Danish Agency for Patient Complaints, Complaint about health care, URL: 

https://stpk.dk/da/english/complaint-about-health-care/ (29. 3. 2019). 
192 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 450. 
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(avoidable injury), (2) škoda je nastala zaradi pomanjkljivosti ali okvar tehnične opreme, 

(3) škodi bi se dalo izogniti z uporabo drugih tehnik ali metod zdravljenja, ki so enako 

varne in dajejo podobne učinke kot uporabljena tehnika ali metoda zdravljenja ter so 

bile na voljo v času uporabljene tehnike ali metode zdravljenja, (4) poškodba je redka, 

resna in obsežnejša kot bi pacient lahko pričakoval, (5) škoda je nastala v okviru nesreče 

in (6) škoda je nastala pri darovanju organov, tkiv ali spolnih celic ali zdravstvenih 

raziskavah.193 

S prvo kategorijo je v danski sistem vpeljan standard strokovnjaka (the specialist rule), 

ki je najvišji standard odgovornosti in je uporabljen v večini primerov pritožb pacientov. 

Druga kategorija predstavlja pravilo tehnične opreme (the equipment rule) in tretja 

alternativno pravilo (the alternative rule). Danska zakonodaja z omenjenimi pravili uvaja 

strožje standarde kot sosednje skandinavske države, saj pri standardu strokovnjaka ne 

upošteva retrospektivnosti. Samo pri alternativnem pravilu je mogoče naknadno 

(retrospektivno) presojati razmerje med končnim zdravljenjem in drugimi metodami 

oziroma tehnikami zdravljenja, ki bi jih bilo mogoče uporabiti.  

Strog sistem škode, ki bi se ji dalo izogniti je nekoliko olajšan s četrto kategorijo, ki 

vpeljuje pravilo obvladljivosti (the endurability rule) v okviru neizogibne škode. To 

pravilo pacientu omogoča odškodnino za neizogibne zdravstvene poškodbe, ki 

presegajo razumljivo škodo, ki bi jo pacient moral trpeti. Pri uporabi tega pravila se 

upošteva vrsta dejavnikov, vključno z resnostjo osnovne bolezni, potrebo po zdravljenju 

ter resnostjo in redkostjo  poškodbe.194 Bolj kot je resna osnovna bolezen in bolj kot je 

zdravstveni poseg invaziven, manjša je možnost za izplačano odškodnino. Tudi standard 

redkosti poškodbe je postavljen visoko, saj se za upravičenost do odškodnine poškodba 

lahko pojavi pri samo 2 odstotkih primerov.195 

V okviru nekrivdne odškodninske sheme so pacienti upravičeni tudi do odškodnine za 

elementarne in druge nesreče, vendar le, če se nesreča zgodi na območju bolnišnice, kjer 

se pacient zdravi in bolnišnica prevzame odgovornost v skladu s splošnimi zakonskimi 

                                                 
193 Prvi odstavek 20. člena in naslednji, Danish Act on the Right to Complain and Receive Compensation within 

the Health Service, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-complain-and-receive-

compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019), v: Tilma, J., et al., No-fault compensation for treatment injuries in Danish 

public hospitals 2006-12. 
194 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (28. 3. 2019), str. 16–17. 
195 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 453. 
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predpisi o odškodnini.196 Upravičeni so tudi do odškodnine za škodo, ki nastane pri 

darovanju organov, tkiv ali spolnih celic, ko je darovanje opravljeno v medicinske 

namene.197 

Iz pravkar opisanega sistema je izključena nepremoženjska škoda oz. škoda za duševne 

bolečine. V to skupino na Danskem uvrščajo tudi škodo, ki pacientu nastane zaradi 

kršitve pojasnilne dolžnosti. Za takšno izključitev so se odločili, ker je nepremoženjsko 

škodo težko razlikovati od tiste, ki je nastala zaradi bolezni ali poškodbe same. Prav tako 

je težko ugotoviti, ali ni psihološka škoda, ki jo je utrpel posameznik le posledica dejstva, 

da zdravljenje, čeprav samo po sebi pravilno, ni imelo želenega učinka. Iz sistema 

nekrivdne odškodninske odgovornosti sta izključena še cepljenje in stranski učinki 

zdravil, kar je na Danskem urejeno v posebni zakonodaji.198 

V dansko zakonodajo je vpeljana tudi t.i.  klavzula lastne napake, ko se odškodnina lahko 

zmanjša ali v določenih primerih sploh ne izplača, če je pacient zaradi hude 

malomarnosti ali namenoma prispeval k poškodbi.199 

 

3.2.4.5 Vzročna zveza 

Eden izmed temeljnih pogojev za upravičenost pacienta do odškodnine je dokazana 

vzročna zveza. Na Danskem je dokazno breme za izkaz vzročne zveze na oškodovancu, 

ki mora primarno dokazati, da mu je nastala škoda in nadalje, da je škoda, ki jo trpi, 

verjetna posledica zdravljenja. Gre za t. i. verjetnostni kriterij, saj zadostuje, da pacient 

s 50 odstotno verjetnostjo (more likely than not) dokaže, da je škoda na pacientovem 

zdravju nastala zaradi konkretnega medicinskega postopka.200 Škode, ki nastane zaradi 

osnovne bolezni, ni mogoče povrniti z odškodnino v nekrivdnem odškodninskem 

sistemu. 

Pri presoji vzročne zveze se uporabljajo standardi, ki so bili opisani v preteklem poglavju 

kot vodilo pri opredelitvi obsega škode. Na Danskem se uporablja standard izkušenega 

                                                 
196 Drugi odstavek 21. člena, Danish Act on the Right to Complain and Receive Compensation within the Health 

Service, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-complain-and-receive-

compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
197 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 98. 
198 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 456. 
199 25. člen, Danish Act on the Right to Complain and Receive Compensation within the Health Service, URL: 

https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en 

(26. 3. 2019). 
200 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 100. 
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strokovnjaka, ki pri ugotavljanju vzročne zveze predstavlja odgovor na vprašanje, ali bi 

izkušeni strokovnjak v konkretni situaciji, ob enakih okoliščinah, ravnal drugače in v 

takšnem primeru ne bi prišlo do škode. Standard se presoja v vsakem posameznem 

primeru posebej. 

Ob preučevanju vzročne zveze je potrebno odgovoriti na tri vprašanja: (1) ali je poškodba 

nastala zaradi zdravljenja, ki ga je pacient prejel v javni bolnišnici, (2) ali je bila škoda 

povzročena na enega izmed načinov, opisanih v prejšnjem poglavju in (3) v kolikšni meri 

je medicinska intervencija prispevala k škodi.201 Če pacientov zahtevek ne zadosti vsem 

trem navedenim kriterijem, ni upravičen do odškodnine. 

Posebna okoliščina, ki ob boku prej opisanim visoko postavljenim standardom nekoliko 

olajšuje položaj pacienta v odškodninskih postopkih, je, da v postopku vso 

dokumentacijo in dokazila, potrebna za odločitev, pridobi organ, ki odloča.202 Pacient se 

na ta način izogne okornemu postopku pridobivanja ustreznih informacij iz 

zdravstvenih kartotek, medicinskih in drugih bolnišničnih evidenc. Ko vloži zahtevek, 

je celoten postopek pregleda njegove zahteve in pridobivanja informacij prepuščen 

združenju za izplačilo odškodnin pacientom. Kljub tej okoliščini dokazno breme še 

vedno ostaja na pacientu.203 

 

3.2.4.6 Narava in obseg škode 

Višina odškodnine se določi v skladu z določbami zakona o odgovornosti za škodo 

(Liability for Damages Act), ki je bil sprejet 21. marca 2014.204 Zakon se ne nanaša samo 

na škodo, ki nastane v zdravstvenem sistemu, ampak tudi na škodo, ki nastane zaradi 

prometnih nesreč, nasilja, itd. Pacient, ki je upravičen do odškodnine, plača odbitek v 

višini 7.300 danskih kron,205 kar predstavlja 977,89 evrov.206 Odbitek se ne odmeri pri 

                                                 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
203 Ulrich, An Evaluation of the Danish No-Fault System for Compensating Medical Injuries, URL: 

https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1352

&context=annals (29. 3. 2019), str. 266. 
204 Danish Liability for Damages Act, URL: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192383 (28. 3. 

2019). 
205 Znesek se 1. januarja vsako leto prilagodi za 2,0 odstotka z dodano prilagoditveno stopnjo za ustrezno poslovno 

leto, zato znesek v letu 2019 znaša 7.625 danskih kron, kar znaša 1021,43 evrov. 
206 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
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škodi, ki  nastane posameznikom, ki sodelujejo v zdravstvenih raziskavah, ki niso 

izvedene v povezavi z zdravljenjem udeleženca ter posameznikom pri darovanju krvi.207 

Znesek odškodnine je omejen z minimalnim in maksimalnim finančnim kriterijem ter 

časovnim kriterijem. V Zakonu o zavarovanju pacientov je bilo določeno, da se 

odškodnina ne izplača, če znesek ne preseže 10.000 danskih kron, kar predstavlja 1339,60 

evrov.208 Namen minimalnega zneska odškodnine je bil izogib nastanku 

neproporcionalnih stroškov, ki bi nastali pri obravnavi pacientove zahteve. V Zakonu o 

pravici do pritožbe in odškodnine v zdravstvu tovrstno omejitev predstavlja odbitek,209 

urejen v 24. členu, kar predstavlja znatno večji znesek, kot je bil določen v Zakonu o 

zavarovanju pacientov. 

Posebno omejitev predstavlja tudi časovna omejitev vlaganja zahtevkov in sicer je 

potrebno odškodninski zahtevek vložiti v subjektivnem roku treh let, odkar je bil 

upravičenec do odškodnine obveščen ali bi moral biti obveščen o škodi, in v objektivnem 

roku desetih let od dneva, ko je upravičenec utrpel škodo.210  

Ureditev omogoča povrnitev tako premoženjske, kot tudi nepremoženjske škode in 

zajema nadomestilo za medicinske stroške (zdravila, prevoz do zdravljenja in podobno), 

nadomestilo za izgubljeni dohodek, nadomestilo za bolečine in trpljenje, nadomestilo 

za trajne posledice, nadomestilo za izgubo sposobnosti za delo, nadomestilo za škodo, 

ki nastane v primeru smrti posameznika ter nadomestilo za stroške pogreba. 

3.2.4.6.1 Nadomestilo za izgubljeni dohodek 

Nadomestilo za izgubljeni dohodek se izplačuje dokler oškodovanec znova ne prične 

delati ali dokler ni mogoče določiti nadomestila za izgubo sposobnosti za delo.211 Od 

odškodnine se odštejejo plače, ki jih je oškodovanec prejel v času bolniške odsotnosti; 

ugodnosti, ki jih je prejel od delodajalca; nadomestilo na podlagi začasne odločbe o 

odškodnini za poklicno škodo (v skladu z danskim zakonom o odškodnini delavcev), v 

                                                 
207 24. člen, Danish Act on the Right to Complain and Receive Compensation within the Health Service, URL: 

https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en 

(26. 3. 2019). 
208 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. Zakon o zavarovanju pacientov ni več v veljavi. 
209 Patient Compensation Association, FAQ for Patients, URL: https://pebl.dk/en/faq-for-patients (28. 3. 2019). 
210 59. člen, Danish Act on the Right to Complain and Receive Compensation within the Health Service, URL: 

https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en 

(26. 3. 2019). 
211 Prvi odstavek 2. člena, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-

on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
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kolikor to nadomestilo pokriva obdobje, v katerem je tudi oškodovanec prejel 

nadomestilo za izgubljeni dohodek in zavarovalna plačila ali ostale podobne koristi.212  

 

3.2.4.6.2 Nadomestilo za bolečino in trpljenje 

Nadomestilo za bolečino in trpljenje je omejeno na znesek 130 danskih kron na dan, kar 

znaša 17,40 evra.213 V posebnih primerih se nadomestilo za bolečine in trpljenje lahko 

odobri tudi, če oškodovanec ni bolan. Skupna vsota nadomestila ne more preseči 50.000 

danskih kron, kar predstavlja 6.699,71 evrov.214 215 

 

3.2.4.6.3 Nadomestilo za trajne posledice 

Nadomestilo za trajne posledice se določi ob upoštevanju narave in obsega poškodbe ter 

nevšečnosti, ki jih poškodba povzroča v osebnem življenju oškodovanca. Nadomestilo 

za 100 odstotno invalidnost znaša 573.500 danskih kron, kar predstavlja 76.825,52 

evrov216 in se sorazmerno zmanjša v primeru manjše stopnje invalidnosti. V posebnih 

primerih se lahko izplača višje nadomestilo, vendar največ do višine 687.500 danskih 

kron, kar predstavlja 92.096,85 evrov.217 Odškodnina za manj kot 5 odstotkov invalidnost 

se ne izplača.218 

Če je oškodovanec pred nastankom škode dopolnil 40 let, se odškodnina zmanjša za 1 

odstotek za vsako leto, ko je oškodovanec starejši od 39 let. Če je oškodovanec pred 

nastankom škode dopolnil 60 let, se odškodnina zmanjša še za dodaten 1 odstotek za 

vsako leto, ko je oškodovanec starejši od 59 let. Vendar pa se nadomestilo po 

dopolnjenem 69. letu starosti ne zmanjšuje več.219 

 

                                                 
212 Drugi odstavek 2. člena, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-

act-on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
213 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
214 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
215 3. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-

complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
216 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
217 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
218 Prvi odstavek 4. člena, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-

on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
219 Drugi odstavek 4. člena, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-

act-on-the-right-to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
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3.2.4.6.4 Nadomestilo za izgubo sposobnosti za delo 

Če je telesna poškodba povzročila trajno zmanjšanje oškodovančeve sposobnosti za 

delo, je oškodovanec upravičen do ustreznega nadomestila. Pri ocenjevanju izgube 

sposobnosti za delo se upošteva zmožnost oškodovanca, da pridobi dohodek od dela, ki 

ga je upravičeno zahtevati od njega glede na njegove sposobnosti, izobrazbo, starost, 

možnosti za poklicno prekvalifikacijo, rehabilitacijo in podobno. Izguba sposobnosti se 

izračuna v odstotkih, nadomestilo se ne izplača, če je izguba delovne sposobnosti manjša 

od 15 odstotkov.220 

Nadomestilo se določi glede na višino letnega dohodka221 oškodovane osebe pred 

škodnim dogodkom, pomnoženo z 10 in pomnoženo z odstotkom izgube delovne 

sposobnosti. Pri tem nadomestilo ne sme presegati 6.020.000 danskih kron, kar 

predstavlja 806.365,95 evrov.222 223 

Če je oškodovanec pred nastankom škode dopolnil 30 let, se odškodnina zmanjša za 1 

odstotek za vsako leto, ko je oškodovanec starejši od 29 let. Če je oškodovanec pred 

nastankom škode dopolnil 55 let, se odškodnina zmanjša še za dodatna 2 odstotka za 

vsako leto, ko je oškodovanec starejši od 54 let. Vendar pa se nadomestilo po 

dopolnjenem 69. letu starosti ne zmanjšuje več.224 

 

3.2.4.6.5 Nadomestilo za škodo, ki nastane v primeru smrti posameznika in nadomestilo 

za stroške pogreba 

Odškodnina za škodo, ki nastane v primeru smrti zakonca ali zunajzakonskega 

partnerja, znaša 30 odstotkov odškodnine, do katere bi bil upravičen pokojni v primeru 

popolne izgube sposobnosti za delo, pri tem pa ne sme presegati 644.000 danskih kron, 

                                                 
220 5. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-

complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
221 Za določitev višine letnega dohodka se v zakonu nahajajo določbe, ki to bolj podrobno opredeljujejo. 7. in 8. 

člena, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-

complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
222 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
223 6. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-

complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
224 9. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-to-

complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
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kar predstavlja 86.263,69 evrov.225 Če je upravičenec dopolnil 30 let, se odškodnina 

zmanjša v skladu s pravili iz 9. člena Zakona o odgovornosti za škodo.226 227 

Odškodnina za škodo, ki nastane v primeru smrti roditelja za preživele otroke, se določi 

v znesku, ki ustreza vsoti prispevkov za preživljanje otroka, ki bi jih bil pokojni dolžan 

plačati v času vložitve zahtevka v skladu z relevantno zakonodajo, ki ureja preživnino 

otrok. Odškodnina se poveča za 100 odstotkov, če je pokojni roditelj samohranilec.228 

Oškodovanec je prav tako upravičen do povračila razumnih stroškov za pogreb.229 

 

3.2.4.7 Način reševanja zahtevkov 

Oškodovani pacienti se morajo obvezno poslužiti upravnega sistema, da bi dobili 

odškodnino. Ne morejo se odločiti, da bi tožili zdravnika, bolnišnico ali regijo, ki je 

lastnica bolnišnice. Vložitev zahtevka pri Združenju za izplačilo odškodnin pacientom 

je obvezna prva stopnja v upravnem sistemu za pridobitev odškodnine za zdravstveno 

škodo. Pacient vlogo vloži preko spletne strani, pri čemer ne potrebuje pravne pomoči, 

postopek pa je zanj brezplačen. V spletnem sistemu »Netservice« imajo pacienti in 

bolnišnice 24-urni dostop oz. možnost vpogleda v postopek obravnavanja primera.230 

Po prejemu zahtevka združenje najprej preveri, ali je priložena vsa potrebna 

dokumentacija in informacije o konkretnem primeru. Zatem zahtevek pošlje v 

zdravstveno ustanovo (bolnišnico, k zdravniku oz. specialistu), kjer je prišlo do 

škodnega dogodka, da pridobi pisno poročilo o dogodku. Če je bil oškodovanec 

obravnavan večkrat (pri več zdravnikih, na več lokacijah), pridobi združenje poročila 

vseh udeleženih subjektov. Zbiranje poročil običajno traja od 1 do 2 mesecev. Poročila so 

zatem posredovana oškodovancu, ki ima možnost predložiti svoje pripombe na njihovo 

vsebino. Po opravljeni fazi zbiranja gradiva in poročil, se prične pravna obravnava 

                                                 
225 Pretvorjeno s tečaji dne 28. 3. 2019. 
226 13. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-

to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
227 Zmanjšanje odškodnine v skladu s pravili iz 9. člena Zakona o odgovornosti za škodo: Če je oškodovanec pred 

nastankom škode dopolnil 55 let, se odškodnina zmanjša še za dodatna 2 odstotka za vsako leto, ko je oškodovanec 

starejši od 54 let. Vendar pa se nadomestilo po dopolnjenem 69. letu starosti ne zmanjšuje več. 
228 14. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-

to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
229 12. člen, Danish Liability for Damages Act, URL: https://pebl.dk/~/media/files/laws/danish-act-on-the-right-

to-complain-and-receive-compensation.ashx?la=en (26. 3. 2019). 
230 Patient Compensation Association, Sagsbehandlingen, URL: https://pebl.dk/da/skader/sagsbehandlingen (29. 

3. 2019). 
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zadeve. Pravniki, zaposleni pri združenju, preučijo, ali je nastala škoda in ali obstajajo 

razlogi za dodelitev odškodnine. Primer se obravnava ob sodelovanju zdravstvenega 

strokovnjaka, ki lahko od zdravstvenega delavca, vpletenega v škodni primer, zahteva 

določena dodatna pojasnila. V povprečju je odločitev sprejeta v roku 7 mesecev od 

vložitve zahtevka. V primeru ugotovitve nastanka škode in pravice do odškodnine se 

postopek nadaljuje z izračunom višine odškodnine, ki se opravi v skladu z danskim 

Zakonom o odgovornosti za škodo. Za ta postopek so pogosto potrebne še dodatne 

informacije in dokazila (npr. računi za zdravila, stroške prevoza, izjava zdravnika ipd.).231 

Če se pacient z odločitvijo, ki jo sprejme združenje, ne strinja, lahko v 30 dneh od 

odločitve na prvi stopnji svojo pritožbo naslovi na  odbor za pritožbe (Patient 

Compensation Appeals Board). Šele po opisanih dveh obligatornih fazah upravnega 

postopka se pacient lahko posluži sodnega reševanja lastnega odškodninskega zahtevka. 

Odločitev odbora za pritožbe je lahko obravnavana pred dvema rednima sodnima 

stopnjama (Civil Court in High court), ob določenih pogojih je mogoče vložiti tudi 

izredno pravno sredstvo na Vrhovno sodišče (Supreme court). V sodnem postopku kot 

toženec nastopa odbor za pritožbe.232  

Postopek pred združenjem za izplačilo odškodnin pacientom in odborom za pritožbe je 

za pacienta brezplačen. Stroške odškodnin v večini primerov pokrivajo regije. 

Približno 17 odstotkov pacientov se pritoži zoper odločitev na prvi stopnji. Odbor za 

pritožbe v 13 odstotkih primerov spremeni odločitev prve stopnje. Sodišča običajno na 

leto odločajo v približno 75 primerih in v 10 odstotkih spremenijo odločitev odbora.233 

Na letni ravni združenje prejme približno 10.500 zahtevkov od česar je po sprejemu 

odločitve 27 odstotkov pacientov upravičenih do odškodnine.  Več kot polovica 

primerov je rešenih v manj kot šestih mesecih, 92 odstotkov primerov pa v roku enega 

leta. Vsako leto so izplačane odškodnine v višini 100 milijonov evrov. Administrativni 

stroški za postopke znašajo 16,75 milijona evrov na leto.234 

                                                 
231 Patient Compensation Association, Processing of your case, URL: https://pebl.dk/en/injuries/processing-of-

your-case (29. 3. 2019). 
232 Tilma, Nørgaard, Lyngby Mikkelsen, Paaske Johnsen, No-fault compensation for treatment injuries in Danish 

public hospitals 2006-12, URL: https://academic.oup.com/intqhc/article/28/1/81/2363669 (29. 3. 2019). 
233 Erichsen, The Danish Malpractise (No fault) Compensation System, URL: 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zdravstveno_varstvo/Delavnica_TAIEX/Danish_Malpra

ctice_Compensation_System.pptx (29. 3. 2019). 
234 Ibidem. 
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V okviru pritožbenega sistema pacient lahko začne postopek pred organom za varnost 

pacientov, ki obravnava pritožbe glede zdravstvenega varstva, ki ga je bil pacient deležen 

ali kršitve pacientovih pravic. Pritožba se vloži preko spletne strani, kamor se pacient 

prijavi s svojo ID številko. Pritožbe, ki niso vložene preko spletnega obrazca, se zavrnejo, 

razen v primeru posebnih okoliščin (pacient ne more pridobiti svoje ID številke, ne 

prejema digitalne pošte, ne govori danščine, ne more uporabljati računalnika zaradi 

bolezni ali starosti, je trenutno prosilec za mednarodno zaščito).235 

Organ za varnost pacientov obravnava pacientovo pritožbo in lahko izrazi kritiko zoper 

izvajalca zdravstvenih storitev, ki ni ravnal v skladu s strokovnimi standardi. Zoper 

odločitev navedenega organa pritožba ni mogoča. Njegova ključna naloga je, da se 

znanje, pridobljeno iz pritožb pacientov in odškodninskih zahtevkov, uporabi za 

izboljšave v zdravstvenem sistemu in ustrezno preventivno delovanje. Primere resnih 

kršitev pa ahko predloži državnemu tožilcu, da se o zadevi odloči v kazenskem 

postopku.236 

 

3.2.5 ŠVEDSKA 

3.2.5.1 Uvod  

Švedska je še ena izmed skandinavskih držav, ki je sprejela nekrivdni odškodninski 

sistem in sicer leta 1975. Sprva v smislu prostovoljnega sistema nekrivdne odškodninske 

sheme, nato ga je leta 1997 spremenila v obveznega. Kljub temu lahko pacient, če z 

odškodnino, dodeljeno v okviru nekrivdnega odškodninskega sistema, ni zadovoljen, še 

vedno zahteva odškodnino po sodni poti.237 Primeri, ko oškodovanci dejansko zahtevajo 

odškodnino po sodni poti, so redki (le približno sto na leto). Veliko vlogo pri reševanju 

problemov določanja odškodnin imajo t. i. posvetovalni odbori (advisory boards) saj 

določajo standarde določanja odškodnin.238 

Zdravstvena dejavnost oz. zdravstveni sektor je na Švedskem povezan z nacionalnim 

sistemom zdravstvenega zavarovanja in je povečini financiran iz davkov, pacienti plačajo 

le majhen delež.  Približno desetina državnega proračuna je namenjena financiranju 

                                                 
235 Patient Safety Authoriy, Complaint about health care, URL: https://stpk.dk/da/english/complaint-about-health-

care/ (29. 3. 2019). 
236 The Ministry of Health, Healthcare in Denmark, An overview, 2017, str. 8–9. 
237 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 93–94. 
238 Strömbäck, Personal Injury Compensation in Sweden Today, URL: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/38-

16.pdf (5. 6. 2019), str. 432. 
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zdravstva.239 Švedski zdravstveni sistem temelji na treh načelih. Prvo načelo je načelo 

človeškega dostojanstva, kar pomeni, da bi morali imeti vsi ljudje enake pravice, ne glede 

na njihov status v družbi. Sledi načelo potreb in solidarnosti, kar pomeni, da imajo tisti, 

ki nujno potrebujejo medicinsko pomoč, prednost pred ostalimi. Tretje je načelo 

stroškovne učinkovitosti, kar pomeni, da mora biti v primerih, ko je možnih več načinov 

zdravljenja, izbran tisti, ki je sorazmeren stroškom, glede na možnost izboljšanja zdravja 

ali kvalitete življenja. Navedena tri načela so bila uzakonjena leta 1982 v Zakonu o 

zdravju in zdravstvenih storitvah (Health and Medical Services Act).240 Vprašanje 

odgovornosti v zdravstvu je na Švedskem sprva urejal Zakon o odškodninski 

odgovornosti (Tort Liability Act), ki je temeljil na krivdni odgovornosti. Veljalo je, da 

mora vsakdo, ki je povzročil škodo namenoma ali iz malomarnosti, to škodo povrniti.241 

Omenjeni zakon je urejal predvsem odgovornost posameznika za njegovo malomarnost 

v  obliki storitve ali opustitve. Velikokrat se zgodi, da je to težko dokazati, saj mora 

oškodovanec dokazati malomarnost in vzročno zvezo. Ravno iz teh razlogov so leta 1975 

uvedli prostovoljni sistem nekrivdne odškodninske sheme, ki je temeljil na pravilu, da je 

za povrnitev škode dovolj dokazana poškodba zdravja pacienta oz. zdravstvena škoda. 

Na ta način je pot do odškodnine postala veliko lažja.242 Vendar pa se v ta sistem niso 

vključili vsi izvajalci zdravstvenih storitev. Prav tako se je vedno bolj povečeval pomen 

zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev. Ker nekateri izmed njih niso bili vključeni v 

omenjeni sistem, so imeli njihovi pacienti možnost zahtevati odškodnino le po sodni 

poti, kar pa je bilo veliko težje. Ravno zaradi tega je bil leta 1997 sprejet Zakon o 

zavarovanju pacientov. Od tedaj dalje je sistem postal obvezen za vse izvajalce 

zdravstvenih storitev (tako javne, kot zasebne).243 

 

3.2.5.2 Subjekti, ki so vključeni v shemo 

Zdravstvena oskrba je odgovornost javnega sektorja in predstavlja del sistema socialne 

pomoči, povečini je financirana iz davčnih prihodkov.244 Švedski zdravstveni sistem je 

                                                 
239 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 337. 
240 Anell, Glenngård, Merkur, HEALTH SYSTEMS IN TRANSITION - SWEDEN: HEALTH SYSTEM 

REVIEW (2012), str. 17. 
241 Strömbäck, Personal Injury Compensation in Sweden Today, URL: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/38-

16.pdf (5. 6. 2019), str. 433. 
242 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 368. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem, str. 367. 
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upravno organiziran na treh nivojih: državnem, regionalnem in lokalnem oz. krajevnem. 

Eden izmed pomembnih pravnih aktov, ki ureja to področje je Zakon o zdravju in 

zdravstvenih storitvah (The Health and Medical Services Act), ki določa, da je 

odgovornost in tudi pravica vsake regijske oblasti, da relativno samostojno uredi 

organizacijo zdravstva v lastni regiji.245 

Na ravni države usklajuje in določa organizacijo zdravstva Ministrstvo za zdravje in 

socialne zadeve v okviru katerega deluje 8 vladnih organizacij, med njimi tudi t. i. HSAN 

(Odbor za zdravje in zdravstveno oskrbo), ki odloča v disciplinskih postopkih in o 

pritožbah v primerih nepravilnosti pri zdravljenju.246 Na državnem nivoju predstavlja 

regionalne in krajevne oblasti t. i. SALAR (Odbor švedskih okrajev in občin). Njegov 

temeljni namen je zagotoviti občinam oz. regionalnim in krajevnim oblastem strokovno 

pomoč, prav tako pa predstavlja tudi vodilno organizacijo, ki zastopa interese 

zdravstvenih delavcev, zaposlenih s strani občin oz. regij.247 

Na regionalni ravni je zdravstvena struktura razdeljena na dva dela in sicer na primarno 

zdravstveno dejavnost v občinah in na zdravstveno oskrbo, ki je organizirana za 

določeno okrožje. V državi je približno 1100 zdravstvenih domov, okoli 70 regionalnih 

bolnišnic ter 7 univerzitetnih bolnišnic. Večina zdravstvenih ustanov na Švedskem je v 

državni lasti, obstajajo pa razlike med posameznimi okrožji.248 

Na lokalni ravni je vodenje zdravstvene dejavnosti razdeljena med občinske izvršilne 

odbore, občinski svet ter na lokalne odbore. Občinski izvršilni odbor ima predvsem 

nadzorno funkcijo, saj nadzoruje delovanje lokalnih odborov. Izvršilni odbor je za svoje 

ravnanje odgovoren občinskemu svetu. Naloge občinskega sveta pa so predvsem 

odločanje o davkih, porabi finančnih sredstev ter organizaciji odborov.249 

 

3.2.5.3 Izvajanje oziroma implementacija 

Na Švedskem je odškodninski sistem v zdravstvu organiziran na dveh temeljih. Prva 

možnost je pridobitev odškodnine v okviru nekrivdnega odškodninskega sistema, drugo 

                                                 
245 Anell, Glenngård, Merkur, HEALTH SYSTEMS IN TRANSITION - SWEDEN: HEALTH SYSTEM 

REVIEW (2012), str. 17. 
246 Ibidem, str. 25. 
247 Ibidem, str. 27. 
248 Ibidem, str. 28. 
249 Ibidem, str. 28–29. 
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pa predstavlja sodna pot. Vsak, ki meni, da je utrpel poškodbo kot posledico ravnanja 

zdravstvenega osebja, lahko vloži škodni zahtevek.   

Na Švedskem ima pomembno vlogo pri reševanju primerov odškodninske odgovornosti 

v zdravstvu v okviru nekrivdnega odškodninskega sistema Švedsko zavarovalno 

združenje za paciente (Swedish Patient Insurance Association). Njegova poglavitna 

naloga je, da odloči o zahtevku pacienta in mu določi odškodnino oz. nadomestilo. V 

primeru, da omenjeno združenje odloči, da pacient ni upravičen do nadomestila, mu 

svojo odločitev tudi pisno utemelji.  

Omenjeno združenje ne odloča samo v primeru poškodb oz. škode, ki je pacientom 

nastala zaradi določenega ravnanja zdravstvenega osebja, temveč tudi v primerih nesreč 

oz. nastalih škod , ki niso v povezavi z ravnanjem zdravstvenega osebja, kot na primer 

zdrsi in padci, ki se pojavijo v zdravstvenih ustanovah.250  

 

3.2.5.4 Vrsta in obseg škode 

Na Švedskem, podobno kot v nekaterih drugih skandinavskih državah, sistem nekrivdne 

odškodninske odgovornosti temelji na plačilu odškodnine za škodo, ki je pacientu 

nastala zaradi pregleda, posega oz. zdravljenja in bi se ji dalo izogniti, to je t. i. avoidable 

injury.251 Pri presoji je odločilno vprašanje, ali bi se škodi dalo izogniti z uporabo druge 

metode zdravljenja, pregleda oz. drugačnega posega, kar pa je oškodovancu mnogokrat 

težko dokazati. Temeljni zakon, ki ureja to področje je Zakon o povrnitvi škode 

pacientom (Patience damage act - PAL). 

Kljub temu, da gre za nekrivdni odškodninski sistem, to še ne pomeni, da je pacient v 

vsakem primeru upravičen do odškodnine. Pacient oz. oškodovanec mora dokazati 

znantno verjetnost, da je bila škoda povzročena zaradi določene zdravstvene oskrbe ali 

posega. Prav tako je pomembno vprašanje ali je bil poseg medicinsko indiciran, kar pa 

se presoja v skladu s standardom izkušenega strokovnjaka na svojem področju, tj. 

specialista (experienced specialist).252 Prav tako predstavljeni standard določa kriterije 

glede vprašanja ali bi se škodi v vsakem posamičnem primeru dalo izogniti. Jedrni 

                                                 
250 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (5. 6. 2019), str. 8. 
251 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 96. 
252 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 372. 
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vprašanji torej sta, ali bi se bilo škodi na pacientovem zdravju mogoče izogniti, če bi 

poseg opravil »izkušen strokovnjak” oz. “najboljši strokovnjak” in ali bi do enake 

posledice prišlo tudi ob uporabi druge metode zdravljenja, tehnike oz. drugačnega 

posega (t. i. pravilo alternative).253  

V okviru vprašanja možnosti izogiba poškodbe pa je pomembno tudi ali bi se bilo možno 

izogniti poškodbi, če bi bile lahko prej neznane klinične informacije odkrite oz. če bi 

postale znane v času zdravljenja. V primeru, da bi bilo to mogoče, je oškodovanec 

upravičen do povračila škode. Kljub vsemu pa tega pravila, to je pravila 

retrospektivnosti, ni mogoče uporabiti v vseh primerih. Slednje namreč ni dovoljeno 

tedaj, ko se odloča o povračilu škode, nastale zaradi napačne ali prepozne diagnoze.254 

V teh primerih informacije oz. znanje, ki se je razkrilo (postalo znano) zatem, ko je bila 

diagnoza že bila postavljena, ne vpliva na odločitev glede odškodnine. Pacient do 

odškodnine ni upravičen, če je bila diagnoza, glede na vse takrat znane podatke, 

pravilna.255 Največ dodeljenih odškodnin izhaja iz škode, ki je bila pacientu povzročena 

zaradi medicinskega posega, zdravljenja ter napačne diagnoze.256  

Švedski sistem deli škodo na pacientovem zdravju na 5 kategorij in sicer na:  

a) škodo zaradi posega; 

b) škodo zaradi diagnoze; 

c) škoda zaradi uporabljenih naprav, materialov; 

d) škoda zaradi infekcije; 

e) škoda zaradi nesreče.  

Zgoraj opisana ureditev se nanaša na škodo pod točkama a in b, nekoliko drugače pa je 

urejena odškodninska shema v primeru poškodb pod točkami c,d, in e. 257 

Pri škodi, ki je pacientu nastala v povezavi z uporabljenimi napravami in materiali, je 

bistvenega pomena, da oškodovanec z znatno verjetnostjo dokaže, da je poškodba 

posledica okvare, napak ali napačne uporabe medicinskih pripomočkov, naprav, 

                                                 
253 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (5. 6. 2019), str. 14. 
254 Ibidem, str. 16. 
255 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 377. 
256 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (5. 6. 2019), str. 30. 
257 Ibidem, str. 13. 
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materialov, produktov in sicer v povezavi z zdravljenjem, pregledom ali podobno 

aktivnostjo. V to kategorijo spadajo tudi umetni deli telesa. Škoda, ki je posledica 

uporabe zastarelih ali produktov s pretečenim rokom trajanja, se prav tako obravnava 

na podlagi Zakona o povrnitvi škode pacientu (PSL), vendar pa jo poleg navedenega 

ureja tudi Zakon o odškodnini zaradi stvari (produktov) (Product Damage Act  - PAL). 

PAL določa, da za škodo posamičnega produkta proizvajalci objektivno odgovarjajo, če 

je le-ta nastala zaradi njegove nezadostne varnosti. Pacient mora dokazati vzročno zvezo 

med nastalo škodo in nezadostno varnostjo produkta.258 V takšnem primeru lahko 

zdravstvena ustanova zoper proizvajalca konkretnega produkta uveljavlja regresni 

zahtevek. Klasičen primer odgovornosti na podlagi PSL je odgovornost proizvajalca 

glede napak v zvezi z delovanjem bolnišničnih postelj.259 

V primeru infekcije je odločilno vprašanje ali je je bila nalezljiva snov v telesu pacienta 

že pred posegom, torej ali je bil okužen že prej, ali je prenešena v telo pacienta iz 

zunanjega okolja z medicinskim posegom.260 Dokazno breme je v tem primeru na strani 

pacienta, prav tako pa je upravičen do odškodnine samo, če so posledice hujše oz. 

resnejše, kot bi jih bilo razumno pričakovati.261 Resnost okužbe mora prevladati nad 

resnostjo osnovne bolezni in potrebe po zdravljenju. V primeru infekcije se vprašanje, 

ali je obstajala možnost, da se škodi izognemo, ne izpostavlja, ker se ocenjuje za pojav, 

ki se mu v konkretni situaciji ni bilo mogoče izogniti.262  

V okviru nekrivdne odškodninske sheme so obravnavane tudi nesreče v povezavi s 

pregledom, oskrbo, posegom, nesreče med prevozom pacientov ter nesreče v povezavi s 

požarom, poplavo ipd..263 Načeloma velja, da so nesreče, ki jih lahko povežemo s 

postopkom zdravljenja, vključene v obravnavano shemo in zato za kritje škode v 

povezavi s slednimi ni treba, da je bil pacient v času nesreče v stiku z zdravstvenim 

                                                 
258 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 369. 
259 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 101. 
260 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 378. 
261 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 97. 
262 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (5. 6. 2019), str. 30. 
263 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 380. 
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osebjem.264 Mora pa biti oškodovanec v času nesreče pacient določene zdravstvene 

ustanove in ne na primer njen obiskovalec.265 

Švedska se od nekaterih skandinavskih držav razlikuje glede ureditve upravičenosti do 

odškodnine v primerih, ko je možen vzrok za škodo neprimerna oz. neustrezno 

opravljena pojasnilna dolžnost zdravnika.266 Edina možnost, da se pacientu povrne 

škoda zaradi neustrezno opravljene pojasnilne dolžnosti zdravnika, je sodna pot in 

uporaba klasičnega odškodninskega prava. Švedska zakonodaja zahteva, da pacient 

pridobi potrebne informacije o posegu in zdravljenju upoštevaje njegove osebne 

lastnosti (npr. starost ipd.). Pojasnilna dolžnost obsega predvsem dolžnosti zdravnika 

pacientu pojasniti vse, kar je zanj, glede na njegovo zdravstveno stanje, pomembno. 

Pojasniti mu mora izvide preiskav, diagnozo, pričakovano izboljšanje zdravstvenega 

stanja in cilj zdravljenja, kot tudi potek posega, njegove morebitne stranske učinke ter 

rizike, ki se lahko pojavijo med in po zdravljenju.267 

 

3.2.5.5 Vzročna zveza 

Na Švedskem je glavni kriterij za presojo ustreznosti ravnanja zdravstvenih delavcev 

kriterij oz. standard “izkušenega specialista”. Omenjeni standard se uporablja v povezavi 

s pravilom alternative ter pravilom retroaktivnosti. Obstajajo pa tudi odstopi od uporabe 

omenjenih standardov, npr. v primeru napačne diagnoze ali infekcij (kot je bilo 

pojasnjeno zgoraj). Za ugotavljanje vzročne zveze se uporablja verjetnosti kriterij, kar 

pomeni, da je le-ta dokazana, če je izkazana več kot 50 odstotna verjetnost, da je 

pacientu škoda nastala zaradi konkretnega postopka, posega oz. oskrbe. 268 Dokazno 

breme je na strani oškodovanca, saj mora on dokazati, da obstaja precejšnja 

(nadpolovična) verjetnost, da mu je škoda nastala prav zaradi določenega medicinskega 

postopka.269 

 

                                                 
264 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 99. 
265 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 380. 
266 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 97. 
267 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 381. 
268 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 97. 
269 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 372. 
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3.2.5.6 Narava in obseg škode 

Posameznik mora, če želi zahtevati odškodnino, vložiti zahtevek v subjektivnem roku 3 

let odkar je škodo odkril oz. odkar se je škoda pojavila ter v roku 10 let odkar je bila škoda 

povzročena.270 Pogoj za upravičenost do odškodnine je tudi dejstvo, da je škoda v 

povezavi z zdravljenjem, ki je bilo izvedeno na Švedskem.271 

Posameznik je upravičen do povračila premoženjske in nepremoženjske škode, ki mu 

prinaša nadomestilo za izgubljeni dobiček, nadomestilo za psihične bolečine (bolečino 

in trpljenje), nadomestilo za iznakaženost ter druge trajne posledice oz. nevšečnosti. V 

primeru smrti bo nadomestilo plačano za stroške pogreba ter za škodo, ki nastane ob 

smrti posameznika v povezavi z izgubo vzdrževanja oz. preživljanja.272 Temeljno vodilo 

pri odločanju o višini odškodnine je želja po vzpostavitvi enakega ekonomskega položaja 

pacienta, kot ga je imel pred škodnim dogodkom. 273  

 

3.2.5.6.1 Nadomestilo za izgubo dohodka 

Nadomestilo za izgubo dohodka se določi glede na razliko med dohodkom, ki ga je 

oškodovanec dejansko zaslužil (kljub pretrpljeni zdravstveni škodi) ter dohodkom, ki bi 

ga zaslužil, če do škodnega dogodka ne bi prišlo. Koncept t. i. ekonomske nesposobnosti, 

se pravi nesposobnosti (ali omejene sposobnosti) za delo, je bil že poprej uveljavljen v 

švedski klasični ureditvi odškodninske odgovornosti. Jedro te ureditve je, da se upošteva 

dohodek, ki je, glede na oškodovančeve zmožnosti, razumno pričakovan, upoštevaje 

njegove prejšnje aktivnosti, starost, rehabilitacijo ipd.274 Problem se pojavi pri vprašanju 

mlajših oseb pri katerih je možno, da zaradi nesreče oz. škodnega dogodka ne bodo 

nikoli zmožne nastopiti službe. Prevladujoče mnenje je, da se jim povrnejo tako stroški 

oskrbe in nege, kot tudi nadomestilo za dohodek v prihodnosti, katerega so dejansko 

izgubile zaradi škodnega dogodka.275  

 

                                                 
270 Ibidem, str. 382. 
271 Ibidem, str. 370. 
272 Strömbäck, Personal Injury Compensation in Sweden Today, URL: 
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/38-16.pdf (5. 6. 2019), str. 448. 
273 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 383. 
274 Strömbäck, Personal Injury Compensation in Sweden Today, URL: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/38-

16.pdf (5. 6. 2019), str. 441. 
275 Ibidem, str. 445. 
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3.2.5.6.2 Nadomestilo za psihične bolečine (telesno bolečino in trpljenje) 

Nadomestilo zajema psihične bolečine, trpljenje in fizično bolečino v obdobju bolezni 

oz. poškodbe. Višina nadomestila je odvisna od trajanja zdravljenja. Najvišja določena 

vsota je bila leta 1998 4500 švedskih kron na mesec, kar je 430,33 evrov. V primeru, da 

gre za manj resno poškodbo pa je najvišja dovoljena vsota 3300 SEK, tj. 315,49 evrov.  

 

3.2.5.6.3 Nadomestilo za iznakaženost ter druge trajne posledice in nevšečnosti 

Škoda se povrne v primerih trajne posledice v obliki fizične ali psihične škode, ki je 

nastala pri pacientu. Poglavitno merilo za določanje višine odškodnine je medicinska 

ocena prizadetosti, oviranosti oz. iznakaženosti posameznika v povezavi z njegovo 

starostjo. V primeru iznakaženosti je potrebno upoštevati predvsem kako opazne in 

moteče so posledice oz. poškodbe.  Glavno vodilo pri določanju višine nadomestila v tej 

kategoriji je torej sorazmernost nadomestila glede na stopnjo nastale nezmožnosti, 

invalidnosti oz. prizadetosti. Najvišja možna vsota nadomestila znaša 800.000 SEK, tj. 

76483,43 evrov.   

V okviru “ostalih nevšečnosti” je nadomestilo namenjeno predvsem za neprijetne 

posledice, ki vplivajo na delo posameznika, kot so npr. potreba po vlaganju več truda, ki 

ga bo moral posameznik izkazati zaradi poškodbe, trenutna izguba dohodka, kot 

posledica odsotnosti z dela zaradi posledic poškodbe ipd..276   

 

3.2.5.6.4 Nadomestilo za izgubo vzdrževanja, stroške pogreba in drugo škodo ob smrti 

posameznika  

Posameznik je upravičen do povračila stroškov pogreba ter drugih stroškov, če so 

ocenjeni kot razumni in upravičeni. Oseba, katero je umrli preživljal v času smrti, je 

upravičena do nadomestila za preživljanje oz. vzdrževanje. Do takšnega nadomestila je 

upravičena tudi oseba, katere umrli v trenutku smrti sicer ni preživljal oz. vzdrževal, 

vendar pa je bilo to razumno pričakovati v bližnji prihodnosti. Predstavljene primere so 

uzakonili leta 1976, saj je bilo treba urediti primere parov, ki sicer niso sklenili zakonske 

zveze, a so živeli skupaj in prispevali v skupno gospodinjstvo, kot to velja za zakonce. 

Pred tem letom je bil posameznik upravičen do nadomestila samo v primeru, ko je za to 

                                                 
276 Ibidem. 
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izkazal dejansko potrebo. Danes velja, da mora biti preživeli posameznik v enakem 

ekonomskem položaju, kot če bi bil njegov preživljavec še živ, upoštevaje zmožnosti 

preživelega. Pod pojem “vzdrževanje” ne uvrščajo samo preživljanje v denarnem smislu, 

ampak tudi prispevek v obliki neplačanega dela. Vdovec oz. vdova je  upravičena do med 

40 in 60% družinskih prejemkov, otrok pa v povprečju do 36000 SEK oz. 3442,99 EUR 

letno.277 

 

3.2.5.7 Način reševanja zahtevkov 

Na Švedskem je ugodeno približno 45% odstotkom zahtevkom letno, načeloma je za 

končno odločitev in dodelitev odškodnine potrebnih približno 8 mesecev.278 Znesek 

odškodnin variira in sicer podatki iz leta 1998 kažejo, da so zneski tega leta znašali od 

110 evrov do 80.5700 EUR, povprečna odškodnina pa je znašala 9.050 EUR.279  

Zavarovalnice različnih zdravstvenih ustanov na Švedskem so povezane v Švedsko zvezo 

za zavarovanje pacientov. V primeru nezadovoljstva pacienta oz. nastanka škode na 

njegovem zdravju, le-ta vloži zahtevek za povrnitev škode, katerega lahko napiše sam, 

po navadi s pomočjo zdravstvenega osebja, in ga preda upravljavcu tovrstnih zahtevkov 

t.j. Švedsko združenje za zdravstveno zavarovanje bolnikov (Swedish Patient Insurance 

Association). Slednji vlogo obravnava in v zadevi tudi odloči. V postopku ugotavljanja se 

večinoma zbira gradivo iz različnih zdravstvenih ustanov, zasliši pacienta in zdravstvene 

delavce. Ko je zbranih dovolj podatkov za odločitev, sprejmejo odločitev.280 V primeru, 

ko se oškodovanec ne strinja z odločitvijo omenjenega združenja ima možnost pritožbe 

na t.i. pritožbeni odbor, ki je po navadi sestavljen iz sedmih članov, med katerimi so tudi 

odvetniki, specializirani na obravnavanem področju. Na Švedskem je pacientom 

dovoljeno udeleževati se sej pritožbenega odbora, vendar to pravico le redko izkoristijo. 

V omenjenem postopku nastopa oškodovanec sam, torej brez odvetnika, do njega je 

upravičen šele v postopku pred arbitražo ali sodiščem.281 Predstavljen postopek je za 

                                                 
277 Ibidem, str. 449 (podatki za leto 1998). 
278 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (5. 6. 2019), str. 28. 
279 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 383. 
280 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 

URL: https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/10/Avoidability_paper_-

_final_Word_version.pdf (5. 6. 2019), str. 8. 
281 Ibidem, str. 9. 
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paciente brezplačen.282 

Statistični podatki na Švedskem kažejo, da je letno na milijon prebivalcev vloženih 

približno 1.000 zahtevkov, od tega je 45 odstotkom ugodeno že na prvi stopnji. Približno 

18 odstotkov oškodovancev, katerih zahtevki so bili zavrnjeni, se pritoži in približno 8 

odstotkom v pritožbenem postopku uspe.283 Primeri pred sodišči so zelo redki, bilo naj 

bi jih manj kot 10 letno.284  

 

3.2.6 NOVA ZELANDIJA 

3.2.6.1 Uvodno 

Nova Zelandija je prva država na svetu, ki je opustila klasičen odškodninski sitem in ga 

nadomestila z nekrivdnim odškodninskim sistemom, ko gre za škodo, ki nastane 

posameznikom. Leta 1966 je bila ustanovljena vladna komisija (Woodhouse 

Commission),285 z namenom, da razišče odškodninsko pravo in preveri možnost uvedbe 

nekrivdnega odškodninskega sistema glede poškodb, bolezni in smrti, ki so posledica 

nesreč.286 Na podlagi opravljenih raziskav je bil sprejet Zakon o odškodninah za nesreče 

1972 (Accident Compensation Act), ki je stopil v veljavo leta 1974 in uvedel prvo 

nekrivdno odškodninsko shemo. Ureditev danes temelji na Zakonu o preprečevanju 

poškodb, rehabilitaciji in odškodnini 2001 (Injury Prevention, Rehabilitation, and 

Compensation Act (IPRCA)),287 ki je bil doslej deležen številnih reform, vključno z 

najpomembnejšo leta 2005. Slednja je odškodninsko shemo temeljito prenovila, razširila 

in dokončno odpravila do tedaj še prisotne elemente krivde.288 

Novozelandska nekrivdna odškodninska shema se ne nanaša zgolj na zdravstveni sektor, 

temveč pokriva bistveno širši spekter odškodnin v zvezi s poškodbami ljudi na 

kateremkoli področju življenja.289 Raziskava, ki jo je vladna komisija opravila pred 

                                                 
282 Danzon, The Swedish Patient Compensation System: Myths and Realities, URL: 

https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2014/10/the-swedish-patient_1.pdf (5. 6. 2019), str. 455. 
283 Kachalia, Mello, Brennan, Studdert, Beyond Negligence: Avoidability and Medical Injury Compensation, 
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284 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 383. 
285 Flood, New Zealands's No-Fault Accident Compensation Sheme: Paradise or Panacea? (2000), str.3. 
286 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 14. 
287 Ibidem. 
288 Bismark, Paterson, No-Fault Compensation in New Zealand: Harmonizing Injury Compensation, Provider 

Accountability, And Patient Safety (2006), str. 278. 
289 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 295. 
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uvedbo sheme, je namreč pokazala, da je v določenih primerih težko ločiti med škodo, 

ki izhaja iz zdravstva in škodo, ki izhaja z drugih področij posameznikovega življenja.290 

Ugotavlja se, da škoda s področja zdravstva predstavlja le majhen delež vseh 

odškodninskih zahtevkov (injury claims).291 

Pravni in socialni cilji nekrivdnega odškodninskega sistema so v vzpostavitvi poštene in 

trajnostne sheme za zagotavljanje odškodnin, zmanjšanju nastanjanja škode v družbi in 

zmanjšanju vpliva škode na družbo.292 Poleg tega so njeni nameni še naslednji: 

preprečevanje poškodb, popolna in pravočasna rehabilitacija ter pravična obravnava 

odškodninskih zahtevkov.293 

Z uvedbo sheme je bila izključena možnost uporabe klasičnega (pravdnega) 

odškodninskega sistema, če je v konkretnem primeru mogoče uporabiti nekrivdni 

odškodninski sistem.294 Gre za posebnost novozelandske ureditve, ki je 

primerjalnopravne ureditve ne poznajo. Omejitev ima namreč močne posledice za 

posameznike, saj so lahko odškodovani samo v okvirih predvidene sheme, ki odškodnine 

omejuje po naravi in obsegu. Nekrivdna odškodninska shema je tako ekskluzivna in ne 

dopolnjujoča klasični odškodninski shemi.295 Kljub temu, da je nekrivdna odškodninska 

shema Nove Zelandije unikatna, predstavlja uspešno alternativo klasičnemu 

odškodninskemu pravu. Zaupanje novozelandske javnosti v shemo je visoka.296 Kljub 

temu pa sistem ni idealen in je deležen tudi določenih kritik.297 

 

3.2.6.2 Subjekti, ki so vključeni v shemo 

Novozelandska shema je obligatorna ter zajema celoten zdravstveni sektor in širše. 

Vključeni so torej vsi izvajalci zdravstvenih storitev,298 direktno na podlagi zakona.   

                                                 
290 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 16. 
291 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 295. 
292 3. člen Zakona o odškodninah za nesreče 2001 (Accident Compensation Act, s3), URL: 

http://legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/153.0/DLM100100.html (5. 6. 2019).  
293 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 14. 
294 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 7. 
295 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 94. 
296 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 14. 
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298 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 9. 
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Shema zagotavlja kritje škode, ki nastane: (1) zaposlenim, (2) neaktivnim, (3) 

poškodovanim pri delu, (4) poškodovanim v prometih nesrečah, (5) poškodovanim pri 

zdravljenju in (6) obiskovalcem Nove Zelandije.299 Upravičenci v okviru sheme so tako 

vsi poškodovani, pa tudi zakonci oziroma partnerji, otroci in druge osebe, ki so bile 

odvisne od posameznika, ki je umrl ali je umrl za posledicami poškodb.300 

Shema predvideva tudi poravnavo odškodnine za državljane Nove Zelandije, ki jim je 

škoda nastala na kratkih potovanjih v tujini, ki niso daljša od 6 mesecev. Kritje je 

zagotovljeno ne glede na namen potovanja.301 

 

3.2.6.3 Izvajanje oziroma implementacija 

Z nekrivdno odškodninsko shemo upravlja javnopravna Agencija za odškodnine 

(Accident Compensation Corporation (ACC)). Pristojnosti agencije so: (1) preprečevanje 

poškodb, (2) zbiranje dajatev, (3) odločanje o tem, ali odškodninski zahtevki (injury 

claims) spadajo v okvir sheme, (4) izplačevanje odškodnin upravičenim, (5) 

zagotavljanje zdravstvenih in invalidskih podpornih storitev za zdravljenje, oskrbo in 

rehabilitacijo poškodovanih oseb ter (6) svetovanje vladi.302 

Operativni stroški agencije, predvsem stroški obravnavanja odškodninskih zahtevkov, 

predstavljajo 12 odstotkov stroškov celotne sheme.303 

Ker shema pokriva širok nabor poškodb iz različnih življenjskih področij, je tudi 

financiranje sheme razdeljeno med več različnih virov. Shema se financira iz: (1) 

prispevkov delodajalcev, (2) prispevkov zaposlenih, (3) prispevkov lastnikov motornih 

vozil in (4) splošne obdavčitve.304 Zbrana sredstva se razdelijo na več blagajn, glede na 

to, za pokritje katerih poškodb so namenjene. Sredstva so tako ločeno zbrana za 

poškodbe, ki jih osebe utrpijo pri delu. Premije v to blagajno plačujejo predvsem 

delodajalci. Ločene so še blagajne za poškodbe, ki jih utrpijo zaposleni, vendar ne pri 

delu, poškodbe, ki jih pri delu utrpijo samozaposleni in poškodbe, ki jih utrpijo 

neaktivni, to je šoloobvezni, upokojenci in otroci. Posebna blagajna je namenjena za 

poškodbe, ki so jih posamezniki utrpeli v prometu z motornimi vozili. Ločena blagajna 

                                                 
299 Skegg, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 301. 
300 Ibidem, str. 300. 
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pa je namenjena tudi poškodbam, ki jih posamezniki utrpijo pri zdravljenju. Ta blagajna 

je najmanjša od šestih blagajn in predstavlja 7,5 odstotkov vseh sredstev nekrivdne 

odškodninske sheme, vendar njen delež v zadnjih letih narašča.305 

Financiranje sheme predstavlja ponavljajočo se težavo, ki zahteva reformo. S finančnimi 

težavami se soočajo vse blagajne. Vzrok za to se pripisuje številnim dejavnikom, vključno 

s povečanjem stroškov v zadnjih letih, povečanjem števila odškodninskih zahtevkov, 

širjenjem pokritosti sheme in upadanjem stopenj rehabilitacije.306 

 

3.2.6.4 Vrsta in obseg škode 

Vladna komisija, ki je preučevala uvedbo nekrivdne odškodninske sheme, ni izrecno 

priporočila nadomestil za škodo, ki so nastane zaradi zdravljenja. Vendar pa je bilo 

ugotovljeno, da je v določenih primerih težko ločiti med poškodbami, ki so nastale v 

povezavi z zdravljenjem in drugimi poškodbami. Zaradi tega je bilo sprejeto, da bo 

shema pokrivala osebne poškodbe (personal injury), ki nastanejo zaradi nesreče pri 

operacijskih in zobozdravstvenih posegih, dajanju prve pomoči ali zdravljenju na sploh. 

Pojem ni bil podrobneje definiran, njegova napolnitev pa je bila prepuščena praksi.307 

Zakon o rehabilitaciji in odškodninskem zavarovanju 1992 (Accident Rehabilitation and 

Compensation Insurance Act) je upoštevajoč dotedanjo prakso uvedel pojem medicinska 

škoda (medical misadventure),308 ki nastane zaradi: (1) zdravniške (medicinske) napake 

(medical error) ali (2) zdravniške nezgode ali nesreče (medical mishap).309 Zdravniška 

napaka je definirana kot primer, v katerem izvajalec zdravstvene dejavnosti ni ravnal 

tako, kot bi se v določenih okoliščinah pričakovalo od skrbnega in izkušenega izvajalca. 

Pod ta pojem ni moč uvrstiti primerov, ko je škoda nastala kljub skrbnemu ravnanju 

zdravnika. Zdravniška nezgoda ali nesreča je definirana kot pojav resnih in redkih 

komplikacij pri zdravljenju,310 ki nastanejo v manj kot 1 odstotku primerov.311 Tako je bilo 

pri presoji obstoja zdravniške napake še vedno potrebno ugotavljati nekatere elemente 

krivdne odgovornosti zdravstvenega delavca, namreč ali je ravnal kot skrben in izkušen 

                                                 
305 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 15. 
306 Ibidem, str. 16. 
307 Ibidem, str. 16. 
308 Flood, New Zealands's No-Fault Accident Compensation Sheme: Paradise or Panacea? (2000), str. 7. 
309 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 96. 
310 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 298. 
311 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 16. 
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strokovnjak. Tudi pri presoji obstoja zdravniške nezgode ali nesreče so se v praksi 

pojavile težave pri napolnjevanju pojmov redkost in resnost. Zaradi tega je bilo 

obravnavanje zahtevkov zamudno in je v povprečju trajalo 5 mesecev.312 

Z reformo leta 2005 je bil pojem medicinska škoda (medical misadventure) zamenjan s 

pojmom poškodba pri zdravljenju (treatment injury), s čimer je bil odpravljen krivdni 

element. Poškodba pri zdravljenju je definirana kot osebna poškodba, ki jo oseba utrpi 

v postopku pridobivanja zdravniške oskrbe ali med zdravniško oskrbo samo in je 

posledica zdravljenja, ki se nujno oz. običajno v tovrstnih primerih zdravljenja ne 

pojavlja. Pri tem se upoštevajo vse okoliščine zdravljenja, vključno z zdravstvenim 

stanjem osebe v času zdravljenja in razvojem medicinske znanosti v času zdravljenja.313 

Pojem poškodba pri zdravljenju je v osnovi namenjen kritju škode, ki jo pacienti utrpijo 

med procesom zdravljenja. Potencialno so vključeni vsi negativni dogodki, povezani z 

zdravljenjem, tako tisti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, kot tudi tisti, ki se jim ni bilo 

mogoče izogniti.314  Pojem zdravljenja obsega diagnosticiranje zdravstvenega stanja, 

(ne)odločitev za zdravljenje, opustitev zdravljenja, nepravočasno zdravljenje in 

pojmovanje zdravljenja na sploh. Vendar pa ni zahteve, da bi morala poškodba nastati 

izključno med postopkom zdravljenja, temveč lahko nastane tudi pri medicinski 

raziskavi, v katero posameznik ni pisno privolil, ali z okužbo, ki jo je utrpel zaradi stika 

z drugim posameznikom, če je ta posledica poškodbe pri zdravljenju.315 

Posameznik je prav tako upravičen do povračila škode, če mu je slednja nastala zaradi 

okvare opreme in naprav, ki se uporabljajo kot del postopka zdravljenja, bodisi v času 

zdravljenja ali pa naknadno. Vključene so tudi okvare vsadkov in protez, razen če je 

okvaro povzročila splošna obraba. Slednje je bilo v shemo vključeno z namenom, da bi 

bili oškodovani upravičeni do povračila škode tudi v primeru, ko ne bi mogli uspeti z 

zahtevkom proti proizvajalcu.316 

Pomembni posebnosti novozelandske ureditve sta naslednji: dovoljena je povrnitev 

škode, ki posamezniku nastane v primeru kršitve zdravnikove pojasnilne dolžnosti;317 v 

                                                 
312 Manning, Treatment injury and medical misadventure (2006), str. 696. 
313 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 17. 
314 Manning, Treatment injury and medical misadventure (2006), str. 698. 
315 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 17-18. 
316 Ibidem, str. 18. 
317 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 12. 
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določenih primerih je dopustno povrniti tudi škodo, ki nastane zaradi stranskih učinkov 

zdravil.318 

Če je Agencija za odškodnine (ACC) posamezniku že priznala kritje za zdravstveno 

škodo, ki jo je utrpel, se dodatna škoda, ki nastane pri zdravljenju prve poškodbe, 

samodejno vključi v kritje. Dodatna škoda lahko nastane kot nova poškodba ali kot 

poslabšanje predhodno nastale poškodbe. Če pa ACC posamezniku kritja za prvo 

poškodbo ni priznala, mora ta za kritje nove poškodbe izpolniti merila za upravičenost 

v skladu s predpisi o povračilu škode pri zdravljenju.319 

Od kritja, ki ga zagotavlja pojem poškodba pri zdravljenju, so predvidene številne 

izjeme. Poškodba pri zdravljenju ne obsega osebne poškodbe, ki je v celoti ali v 

bistvenem delu nastala zaradi zdravstvenega stanja osebe. Dejstvo, da zdravljenje ni 

doseglo želenega rezultata, samo po sebi ne pomeni poškodbe pri zdravljenju, temveč 

le, če se je zdravstveno stanje zaradi zdravljenja poslabšalo ali če je nastala nova 

poškodba. Obstajati mora torej neposredna vzročna zveza med zdravljenjem in telesno 

poškodbo. Ko je poškodba deloma nastala zaradi posameznikovega zdravstvenega stanja 

in deloma zaradi zdravljenja, je potrebno ugotoviti, kateri od obeh vzrokov je bistven.320 

Poškodba pri zdravljenju ne obsega škode, ki je nastala izključno zaradi nujne 

razporeditve sredstev v procesu zdravljenja.321 Tako do odškodnine ni upravičena oseba, 

ki ji je nastala škoda, ker ji zdravljenja ni bilo mogoče zagotoviti pravočasno. Vendar pa 

izjema velja le, ko škoda nastane izključno iz tega razloga. Če je škoda nastala tudi zaradi 

drugih faktorjev, je oseba upravičena do odškodnine.322 

Prav tako poškodba pri zdravljenju ne obsega poškodb, ki so posledica tega, da oseba 

neupravičeno ni privolila v zdravljenje ali je privolitev za določen čas odložila. Pacient 

ima sicer vedno pravico, da ne privoli v zdravljenje, vendar s tem sprejme tveganje 

finančnih in drugih posledic.323 

Shema ne pokriva škode, ki nastane v povezavi z izvajanjem medicinskih raziskav. 

Medicinske raziskave so sicer sprva bile vključene, vendar so bila kasneje iz praktično 

                                                 
318 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 299. 
319 Manning, Treatment injury and medical misadventure (2006), str. 708. 
320 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 18. 
321 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 11. 
322 Manning, Treatment injury and medical misadventure (2006), str. 714. 
323 Ibidem, str. 715. 
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naravnanih razlogov, predvsem potrebe po prihrankih, iz sheme izključene.324 Izjemoma 

se taka škoda krije le, če oškodovanec ni pisno privolil v raziskavo ali če z raziskavo, 

odobreno s strani etične komisije, primarno niso bili zasledovani komercialni nameni.325 

Iz sheme so izvzete tudi odškodnine za povzročitev škode na mentalnem oz. psihičnem 

zdravju pacienta (mental injury). Kljub temu so slednje krite, če so nastale zaradi telesnih 

poškodb ali kot posledica določenih kaznivih dejanj, predvsem kaznivih dejanj zoper 

spolno nedotakljivost posameznika. Poleg navedenega mora oškodovanec dokazati, da 

mu je taka telesna poškodba povzročila vedenjsko, kognitivno ali psihološko motnjo.326 

Shema prav tako ne pokriva škode, ki je nastala pred rojstvom, prav tako pa tudi ne smrti 

zarodka. Kljub temu pa se šteje, da je mati utrpela škodo in je upravičena do odškodnine, 

če zarodek umre pred rojstvom. To velja kljub temu, da dejansko na svojem zdravju ni 

imela škode.327 

Končno shema ne predvideva kritja v primeru neuspele sterilizacije in rojstva 

nenačrtovanih otrok. Izjemo je izoblikovalo novozelandsko sodišče druge stopnje (Court 

of Appeal), ki je v zadevi ACC v D & Anor iz leta 2008 razsodilo, da nenačrtovana 

nosečnost ne predstavlja poškodbe pri zdravljenju. 328  

 

3.2.6.5 Vzročna zveza 

Pri odločanju o upravičenosti posameznika do odškodnine je potrebna presoja 

ustreznosti ravnanja zdravstvenih delavcev v konkretnem primeru. Ugotavlja se, ali je 

zdravnik s svojim ravnanjem izkazal takšno skrb in sposobnost delovanja, ki se od njega 

v konkretnih okoliščinah lahko utemeljeno pričakuje.329 

Pomembno vlogo pri nastanku škode ima lahko tudi zdravstveno stanje pacienta, zato 

se slednje upošteva pri presoji skrbnosti zdravnikovega ravnanja. Prav tako je treba 

upoštevati, ali je bil postopek nujen ali ne. Zdravnikovo delovanje se torej ne presoja v 

detajlih, temveč se rezultati njegovega dela primerjajo z rezultati, ki bi lahko nastopili 

na temelju medicinskega standarda.330 

                                                 
324 Skegg, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 308-309. 
325 Četrti do šesti odstavek 32. člena Zakona o odškodninah za nesreče 2001 (Accident Compensation Act, s32(4–

6)), URL: http://legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/153.0/DLM100934.html (5. 6. 2019) 
326 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 20. 
327 Manning, Treatment injury and medical misadventure (2006), str. 763. 
328 Ibidem, str. 767. 
329 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 300. 
330 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 94. 
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Glede obstoja vzročne zveze je dokazno breme na osebi, ki uveljavlja odškodninski 

zahtevek.331 Kriterij ugotavljanja vzročne zveze je t. i. uravnotežena verjetnost (balance 

of probabilities). Predvideva se, da je kriterij uporabljen manj strogo, kot v klasičnih 

(pravdnih) postopkih uveljavljanja odškodninske odgovornosti.332 Ob tem pa je pacient 

razrešen predložitve dokumentacije in drugega potrebnega gradiva v postopku, saj jih 

pridobi organ odločanja sam.333 

 

3.2.6.6 Narava in obseg odškodnine 

Novozelandska nekrivdna odškodninska shema priznava le povračilo premoženjske 

škode, ne pa tudi nepremoženjske škode, ki nastane posamezniku.334 

V preteklosti je shema sicer predvidevala pavšalna izplačila za nepremoženjsko škodo, 

vendar so bila ukinjena leta 1992. Pavšalna izplačila so bila predvidena  za zmanjšanje 

življenjskih aktivnosti, bolečine in trpljenje. Za zmanjšanje življenjskih aktivnosti je bil 

predviden pavšal do višine 17.000 Novozelandskih dolarjev (NZD), kar predstavlja 

približno 10.300 EUR,335 za bolečine in trpljenje pa pavšal do višine 10.000 NZD, kar 

predstavlja nekaj več kot 6.000 EUR.336'337 Ukinitev pavšalnih izplačil za nepremoženjsko 

škodo je v novozelandskem sistemu, ki onemogoča dostop do pravdnih sodišč, za 

oškodovance izrazito neugodna.338 

Povračilo premoženjske škode je sistematično razdeljeno v več kategorij: (1) nadomestilo 

za medicinske stroške (medical costs), (2) nadomestilo za izgubo zaslužka (loss of 

earnings), (3) nadomestilo za trajne posledice (permanent impairment) v obliki pavšalnih 

zneskov in (4) nadomestilo za škodo, ki nastane v primeru smrti posameznika.339 

                                                 
331 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 457. 
332 Ibidem, str. 458. 
333 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 300-301. 
334 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 100. 
335 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
336 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
337 Skegg, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 312. 
338 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 301. 
339 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 25. 
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Fiksno določene odškodnine omogočajo, da oškodovanci s podobnimi poškodbami 

prejmejo podobne odškodnine,340 vendar pa so določene vrste nadomestil vezane na 

maksimum.341 

 

3.2.6.6.1 Medicinski stroški 

Medicinski stroški obsegajo: (1) stroške prevoza z reševalnim vozilom (ambulance costs), 

če je bil poškodovani z njim prepeljan v bolnišnico do 24 ur po nastanku poškodbe, (2) 

stroške zdravljenja (treatment costs), ki zajemajo stroške zdravnikov, medicinskih 

tehnikov, fizioterapevtov in drugih specialistov, (3) zobozdravstvene stroške (dental 

costs), (4) stroške operacij, ne glede na njihovo nujnost in (5) stroške zdravil na recept 

(prescription medicine).342 

Shema krije tudi (6) stroške, ki osebi nastanejo zaradi izgube sluha, vključno s slušnim 

aparatom in (7) stroške, ki posamezniku nastanejo zaradi izgube vida. Končno med 

medicinske stroške spada (8) psihoterapija (counselling), ki jo oseba potrebuje zaradi 

škode, ki ji je nastala na duševnem področju (mental injury), če je ta s shemo pokrita.343 

Večina stroškov je sicer zajetih že v novozelandskem sistemu zdravstvenega 

zavarovanja.344 V nekaterih primerih, ko zdravljenje ni nujno, se za kritje stroškov 

zahteva vnaprejšnje soglasje Agencije za odškodnine (ACC).345 

 

3.2.6.6.2 Nadomestilo za izgubo zaslužka 

Nadomestilo za izgubo zaslužka je predvideno v primeru trajajoče nezmožnosti za delo 

več kot 30 ur na teden, pri čemer ni razlikovanja med začasno in trajno nezmožnostjo 

za delo. Če so posamezniki trajno nezmožni za delo, so upravičeni do tedenskih 

nadomestil, prilagojenih inflaciji, dokler ne pridobijo pravice do pokojnine pri 65 letih.346 

                                                 
340 Bismark, Paterson, No-Fault Compensation in New Zealand: Harmonizing Injury Compensation, Provider 

Accountability, And Patioent Safety (2006), str. 280. 
341 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 14. 
342 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 25-26. 
343 Ibidem, str. 26. 
344 Bismark, Paterson, No-Fault Compensation in New Zealand: Harmonizing Injury Compensation, Provider 

Accountability, And Patient Safety (2006), str. 280. 
345 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 26. 
346 Ibidem, str. 26. 
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Tedensko nadomestilo se izplačuje v višini 80 odstotkov posameznikovega zaslužka pred 

poškodbo, vendar ne več kot 1.692,59 NZD, kar predstavlja 1.025,20 EUR.347'348 

Nadomestilo za izgubo zaslužka se izplačuje tako osebam, ki so se poškodovale pri delu, 

kot osebam, ki so utrpele poškodbe, nepovezane z delom. Bistveno je, da je oseba bila 

zaposlena neposredno pred nastankom poškodbe, saj je namen nadomestila ohranitev 

stalnega toka dohodkov.349 

Tedensko nadomestilo se začne izplačevati 7 dni po nastanku poškodbe, upravičenec pa 

mora vsakih 13 mesecev ACC izkazati zdravniško potrdilo, da se ne more vrniti na delo.350 

Posameznik ima lahko prihodke, običajno za delo s krajšim delovnim časom, tudi v 

obdobju, ko prejema nadomestilo za izgubo zaslužka, ki pa se temu primerno zmanjša.351 

 

3.2.6.6.3 Pavšalna odškodnina za trajne posledice 

Če posameznik trpi trajne posledice zaradi škode, ki mu je bila povzročena pri 

zdravljenju, je upravičen do pavšalnega zneska, ki se lahko izplača hkrati s katerimkoli 

drugim nadomestilom.352 

Nekrivdna odškodninska shema je pravico do pavšalnih nadomestil predvidevala do leta 

1992, ko je bila iz sheme izključena. To je privedlo do znatnega povečanja odškodninskih 

zahtevkov pred sodišči, v pravdnem postopku, kar jih je znatno obremenilo. Zaradi tega 

so bila pavšalna nadomestila za trajne posledice ponovno uvedena leta 2001.353 

Nadomestilo za trajne posledice se začne izplačevati 2 leti po nastanku zdravstvene 

škode ali ko se stanje upravičenca stabilizira. Višina nadomestila je odvisna od stopnje 

posledic. Pavšalni znesek ni obdavčen. Minimalno pavšalno nadomestilo znaša 3.016,62 

NZD, kar predstavlja 1.827,24 EUR,354 maksimalno nadomestilo pa znaša 120.664,65 

NZD, kar predstavlja 73.086,75 EUR.355,356 

 

                                                 
347 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
348 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 26. 
349 Ibidem, str. 26. 
350 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 27. 
351 Ibidem, str. 27. 
352 Ibidem, str. 27. 
353 Ibidem, str. 27. 
354 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
355 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
356 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 27-28. 
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3.2.6.6.4 Nadomestilo za škodo v primeru smrti 

Ko posameznik umre zaradi škodnega dogodka pri zdravljenju, ki je krit s predstavljeno 

shemo, Agencija za odškodnine (ACC) nadomesti pogrebne stroške (funeral grand). 

Pogrebnina se običajno izplača izvršitelju ali skrbniku zapuščine. Stroški pogreba se 

krijejo v celoti, vendar največ v višini 5.330,00 NZD, kar znaša 3.228,49 EUR.357'358 

Shema predvideva tudi preživnino (survivor's grant) za od umrlega odvisne osebe. 

Upravičene osebe so zakonci in drugi partnerji, ki so z umrlim živeli skupaj in so bili od 

njega finančno odvisni, potomci in posvojenci ter druge vzdrževane osebe, ki jih je umrli 

preživljal zaradi njihove invalidnosti.359 

Zakonec ali partner je upravičen do nadomestila v višini 5.821,55 NZD, kar znaša 3,526.88 

EUR.360 Za vsakega otroka umrlega, ki še ni dopolnil 18 let, je predvideno nadomestilo v 

višini 2.910,79 NZD, kar predstavlja 1.763.26 EUR.361 Enako nadomestilo je predvideno 

tudi za druge vzdrževane osebe. Gre za enkratno plačilo, ki ni obdavčeno.362 

Upravičenci, ki izkažejo finančno odvisnost in se sami niso sposobni preživljati, so lahko 

upravičeni tudi do tedenskega nadomestila, ki se izplačuje od dneva smrti 

poškodovanega. Nadomestilo se partnerju izplačuje v višini med 60 in 80 odstotki 

zaslužka, ki ga je pred smrtjo prejemal umrli, med tem ko so otroci in druge odvisne 

osebe upravičeni do 20 odstotnega zaslužka.363 

Tedenska nadomestila zakoncu ali partnerju umrlega prenehajo po 5 letih od začetka 

prejemanja nadomestil ali ko najmlajši otrok, ki ga preživlja, dopolni 18 let. Tedenska 

nadomestila otrokom prenehajo, ko dopolnijo 18 let ali ko zaključijo redno šolanje.364 

 

3.2.6.7 Način reševanja zahtevkov 

Posameznik, ki želi vložiti odškodninski zahtevek, lahko to stori pri registriranem 

zdravstvenem delavcu. Ta mora posamezniku pomagati izpolniti obrazec, ki se nato 

preko računalniškega sistema pošlje ACC. Stroške takega obiska pri zdravstvenem 

                                                 
357 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
358 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 28. 
359 Ibidem, str. 28. 
360 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
361 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
362 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 28. 
363 Ibidem, str. 29. 
364 Ibidem, str. 29. 
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delavcu mora posameznik kriti sam, vendar so mu povrnjeni, če je njegovemu zahtevku 

ugodeno.365 

Upravičenec je pri vložitvi zahtevka omejen z rokom in sicer mora zahtevek vložiti v 12 

mesecih od datuma nastale zdravstvene škode.366 

Večina zahtevkov je registriranih in obravnavanih v 21 dneh od vložitve, razen ko ACC 

ugotovi, da so potrebne dodatne informacije. Če so potrebne dodatne informacije, je 

zahtevek potrebno obravnavati najkasneje v 4 mesecih od vložitve, razen če gre za 

zapletene zahtevke (complicated claims).367 Šteje se, da pomeni škoda, ki nastane pri 

zdravljenju, zapleten zahtevek.368 Kljub temu pa je absolutni rok za sprejem odločitve 

glede zahtevka 9 mesecev.369 Če o zahtevku v tem roku ni odločeno, še šteje, da mu je 

bilo ugodeno.370 

Zahtevke glede nastale škode pri zdravljenju obravnava poseben Center za poškodbe pri 

zdravljenju (Treatment Injury Centre (TIC)). Pri obravnavanju zahtevkov TIC najprej 

preveril, ali je mogoče odločitev sprejeti na podlagi informacij, ki jih vsebuje vloga. 

Priporočljivo je, da oškodovancu pri izpolnjevanju vloge pomaga tisti zdravstveni 

delavec, ki je sodeloval pri zdravljenju, ko naj bi nastala domnevna škoda, vendar pa to 

ni nujno. To naj bi zagotovilo, da vloga vsebuje vse potrebne informacije. Če vloga ne 

vsebuje potrebnih informacij, TIC te pridobi od ustreznih zdravstvenih delavcev. Če 

odločitve zaradi pomanjkanja informacij ni mogoče sprejeti v zakonsko določenem roku 

9 mesecev, se šteje, da je bil zahtevek zavrnjen.371  

TIC ima vzpostavljene notranje roke glede obravnave zahtevkov. Preprosti zahtevki 

(straightforward claims) so obravnavni v 14 dneh, povprečni zahtevki (moderate claims) 

v 70 dneh, kompleksni zahtevki (complex claims) pa v 145 dneh. Reforma leta 2005 in 

uvedba pojma poškodba pri zdravljenju (treatment injury) je povzročila, da TIC sedaj 

prejme veliko več enostavnih in povprečnih zahtevkov, vendar so upravičenja, v skladu 

                                                 
365 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 20-21. 
366 Ibidem, str. 21. 
367 56. člen Zakona o odškodninah za nesreče 2001 (Accident Compensation Act, s56), URL: 

http://legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/153.0/DLM100983.html (5. 6. 2019). 
368 Alinea c prvega odstavka 57. člena  Zakona o odškodninah za nesreče 2001 (Accident Compensation Act, s57(3-

4)), URL: http://legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/153.0/DLM100984.html (5. 6. 2019). 
369 Tretji do četrti odstavek 57. člena Zakona o odškodninah za nesreče 2001 (Accident Compensation Act, 

s57(1)(c)), URL: http://legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/153.0/DLM100984.html (5. 6. 2019). 
370 Prvi odstavek 58. člena Zakona o odškodninah za nesreče 2001 (Accident Compensation Act, s58(1)), URL: 

http://legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/153.0/DLM100986.html (5. 6. 2019). 
371 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 21-22. 
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z določbami o Zakonu o preprečevanju poškodb, rehabilitaciji in odškodnini 2001, iz 

takšnih zahtevkov minimalna.372 

TIC zahtevke glede na težo poškodb deli na (1) lažje (minor), (2) težje (major), (2) hude 

(serious) in (4) izjemno hude (sentinel):373 

Lažje poškodbe so poškodbe, ki imajo za posledico krajše zmanjšanje telesnih funkcij 

(senzoričnih, motoričnih, fizioloških ali intelektualnih) in niso povezane z naravnim 

potekom bolezni ter odstopajo od običajnih posledic zdravljenja. Zahtevkov glede lažjih 

poškodb je 51 odstotkov, povprečna odškodnina pa znaša 2.692 NZD, kar pomeni 1.631 

EUR.374 

Težje poškodbe so poškodbe, ki imajo za posledico daljše zmanjšanje telesnih funkcij in 

niso povezane z naravnim potekom bolezni ter odstopajo od običajnih posledic 

zdravljenja. Zahtevkov glede težjih poškodb je 40 odstotkov, povprečna odškodnina pa 

znaša 9.355 NZD, kar pomeni 5.667 EUR375. 

Hude poškodbe so poškodbe, ki lahko povzročijo smrt ali trajno izgubo telesnih funkcij 

in niso povezane z običajnim potekom zdravljenja, nosečnosti ali poroda. Zahtevkov 

glede hudih poškodb je 6 odstotkov, povprečna odškodnina pa znaša 36.495 NZD, kar 

pomeni 22.107 EUR.376 

Izjemno hude poškodbe so poškodbe, ki povzročijo smrt ali večjo trajno izgubo telesnih 

funkcij in niso povezane z običajnim potekom zdravljenja, nosečnosti ali poroda. 

Zahtevkov glede izjemno hudih telesnih poškodb je 2 odstotka, povprečna odškodnina 

pa znaša 71.026 NZD, kar pomeni 43.024 EUR.377 

Pri obravnavi zahtevkov TIC pomagajo svetovalci, ki imajo strokovne izkušnje iz 

zdravstva. Svetovalec na podlagi svojih izkušenj in strokovnega znanja priporoči, kako 

odločiti v konkretnem primeru. V kompleksnih zadevah lahko TIC svetujejo tudi zunanji 

strokovnjaki.378 

                                                 
372 Ibidem, str. 22. 
373 Ibidem, str. 22. 
374 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
375 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
376 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
377 Pretvorjeno s tečaji z dne 30.3.2019. 
378 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 23. 
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Če je zahtevek zavrnjen, mora ACC navesti razloge za zavrnitev. Če se posameznik ne 

strinja z odločitvijo o zahtevku, lahko zaprosi za pregled, ki ga opravi uslužbenec ACC, 

na katerega se posameznik obrne.379 

Obstaja tudi možnost formalnega neodvisnega pregleda odločitve. Rok za vložitev 

revizije je 3 mesece od datuma, ko posameznik prejme odločbo ACC. Odločitev se lahko 

izpodbija glede obsega posameznikovih upravičenj, višine odškodnine, predhodnih 

odločitev, dolgotrajnosti obravnave zahtevka in drugih kršitev Pravilnika o pravicah 

upravičencev (Code of ACC Claimants’ Rights).380 

Pritožbo obravnava neodvisni revizor, ki prej ni bil vključen v odločanje o zahtevku. 

Revizor mora odločitev sprejeti v 28 dneh. Njegova odločitev je zavezujoča, čeprav 

obstaja možnost pritožbe na sodišče.381 

ACC krije stroške neodvisnega pregleda, vlagatelj zahtevka pa mora kriti lastne stroške, 

kot so zastopanje odvetnika, potni in drugi stroški. Če neodvisni revizor ugotovi, da je 

bila odločitev ACC v celoti ali delno napačna, ACC vlagatelju povrne stroške (v določenih 

mejah). Tudi če se revizor odloči, da je ACC sprejel pravilno odločitev, lahko določi, da 

se vlagatelju povrnejo stroški, če je ta pri vložitvi revizije ravnal razumno.382 

Odškodnine, ki se upravičencem izplačujejo na podlagi novozelandske nekrivdne 

odškodninske sheme, so v primerjavi z odškodninami v drugih državah, ki imajo 

nekrivdne odškodninske sheme, najnižje.383  

                                                 
379 Ibidem, str. 30. 
380 Ibidem, str. 30. 
381 Ibidem, str. 30. 
382 Ibidem, str. 31. 
383 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 101. 
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4 Prednosti in slabosti nekrivdnega odškodninskega sistema 

 

4.1 Razlogi za uvedbo nekrivdnega odškodninskega sistema 

4.1.1 Preprostost, predvidljivost, hitrost 

Dolžina civilnega pravdnega postopka, ki je v primerih tožb zoper zdravstvene delavce 

daljša kot v primerih drugih zahtevkov za odškodnino zaradi nastale škode, je eden od 

pomembnih faktorjev, ki pacienta odvračajo od sodnega postopka. Razlogi za 

dolgotrajnost tovrstnih postopkov so po eni strani razumljivi, saj je na pacientu težko 

breme dokazovanja vzročne zveze med zdravstveno napako in nastalo škodo, kar 

zahteva vključitev izvedencev in natančno preučitev vseh vidikov zadeve. Navedeno,  

razumljivo, podaljša celoten proces. Po drugi strani pa zaradi dolgega časovnega obdobja 

za pacienta nastajajo visoki (pravdni in ostali) stroški, prav tako je tudi izid postopka za 

pacienta neznan in negotov. 

  

V nekrivdnem odškodninskem sistemu imajo pacienti lažji dostop do odškodnine, saj 

stroški in tveganja, ki so povezani s sodnim postopkom, niso več odločilen dejavnik, ki 

bi ga pacient moral upoštevati, ko vlaga zahtevek za odškodnino. Postopek za pridobitev 

odškodnine, ki je v veljavi v državah, ki so bile analizirane v predhodnih poglavjih, je za 

pacienta običajno brezplačen, zato zanj ne nastajajo nikakršni dodatni administrativni 

stroški, ki bi marsikaterega pacienta že na začetku odvrnili od vložitve zahtevka. Na ta 

način pacient z vložitvijo zahtevka ne tvega nikakršne finančne izgube v primeru, da je 

njegov zahtevek za odškodnino zavrnjen. 

  

Dodatna prednost, ki vpliva na poenostavitev postopka v nekrivdnih odškodninskih 

sistemih, je boljša obveščenost pacientov o njihovih pravicah. V klasičnem sistemu je 

težko pričakovati, da bodo ponudniki zdravstvene oskrbe paciente obveščali o 

možnostih vložitve odškodninskega zahtevka in o postopku za pridobitev odškodnine 

za nastalo škodo, saj na ta način tvegajo tožbo zoper njim samim. To pa je pomemben 

vidik, saj pacient lahko vloži zahtevek le, če se zaveda, da je utrpel škodo in da se je bilo 

nastanku slednje mogoče izogniti. Razen v primerih očitnih situacij, pacienti običajno 
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nimajo dovolj znanja, da bi to ugotovili in so zato odvisni od zdravnikov.384 V 

nekrivdnem odškodninskem sistemu je želja, da je pacient obveščen o svojih pravicah in 

možnostih za izplačilo odškodnine, tudi v interesu zdravstvenih delavcev, ki na ta način 

sodelujejo s pacientom in mu pomagajo v postopku pridobitve odškodnine. 

  

Nekrivdni odškodninski sistemi so organizirani v okviru posebej predvidenih postopkov, 

ki so namenjeni posebej za odločanje o pacientovem zahtevku. To pomeni, da so 

odločevalci običajno ustrezno usposobljeni subjekti, ki se ukvarjajo zgolj z vprašanji 

upravičenosti pacienta do odškodnine. V postopek odločanja običajno vključijo tudi 

zunanje in neodvisne strokovnjake zdravstvene oz. medicinske stroke ter na ta način, 

preko multidisciplinarnega pristopa, vplivajo tudi na relativno hitro sprejemanje 

odločitev. Trajanje odločanja o zahtevku je sicer odvisno od zapletenosti zadeve, vendar 

je v večini držav, ki imajo že uveden nekrivdni odškodninski sistem, čas odločanja 

bistveno krajši od postopka pred sodiščem. Na Finskem znaša povprečen čas za odločitev 

o zahtevku 8 mesecev in pol, na Danskem 7 mesecev, na Švedskem 8 mesecev ter v Novi 

Zelandiji 5 mesecev. 

 

4.1.2 Izboljšanje odnosov med pacientom in zdravnikom 

V odnosu med pacientom in zdravnikom, v katerega so, poleg običajnih 

pravnoposlovnih pričakovanj,  vpletena tudi čustva, pretekle izkušnje in s tem povezana 

pričakovanja obeh, ni pomembna samo strokovnost, temveč tudi humanost, predanost, 

predvsem pa etično ravnanje zdravnika. Zdravnikov primarni cilj je pacientu pomagati, 

nikoli škoditi. 

  

Nekrivdni odškodninski sistem v veliki meri omili koncept spora med pacientom in 

zdravnikom, saj pacientova odškodnina ni neposredno odvisna od zdravnikovega 

ravnanja. Pacient zahtevka za odškodnino ne vloži neposredno zoper zdravnika, zato si 

zdravnik in pacient ne stojita neposredno nasproti. V določenih primerih se celo zdi, da 

sta na isti strani, saj se spodbuja ravnanje, kjer zdravnik pacientu pomaga pri 

uveljavljanju zahtevka. Če bi bil pacient v vsakem primeru upravičen do odškodnine, ne 

                                                 
384 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 467. 
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bi imel interesa tožiti zdravnika, kar bi posledično zmanjšalo zdravnikov strah pred 

tožbo in s tem željo po prikrivanju napak. V kolikor med zdravnikom in pacientom ni 

spora, je nedvomno velika prednost v tem, da se njun terapevtski odnos brez težav 

nadaljuje. S tem so pacientu prihranjene težave pri iskanju novega zdravnika, ki z 

njegovim zdravstvenim stanjem morda ne bi bil tako seznanjen kot zdravnik, pri 

katerem se je zdravil poprej. Raziskave so pokazale, da pacientova tožba nedvomno 

negativno vpliva na odnos, ki ga ima le-ta z zdravnikom, saj zdravniki vlaganje tožb 

razumejo kot dvom v njihove sposobnosti in ne kot nekaj, kar bi razkrilo težave, ki jih 

imajo pacienti.385 Nekatere raziskave so pokazale, da kar 38 odstotkov zdravnikov, ki so 

soočeni z obtožbami o malomarnem zdravljenju, trpi za klinično depresijo. Prav tako 

prihaja do nezadovoljstva na delovnem mestu in bojaznijo pred javnim linčem preko 

medijev.386  

 

Zaupanje med pacientom in zdravnikom je porušeno tudi v smislu, da se zdravniki 

poslužujejo defenzivne medicine, da bi zaščitili sebe, s tem pa podaljšujejo postopek 

zdravljenja z nepotrebnimi pregledi in diagnostičnimi postopki, ki lahko v končni 

posledici pacientu tudi škodujejo. Prav tako pa v primerih, ko gre v postopku zdravljenja 

kaj narobe, četudi morda brez njihove krivde, tega pacientu (predvsem zaradi bojazni 

pred tožbo) ne želijo razkriti. Razkritje tovrstne napake pa bi lahko vodilo v izboljšanje 

pacientovega bolezenskega stanja in lažjega postopanja pri nadaljnjem zdravljenju.387 

 

Tudi iz ankete, ki smo jo izvedli med zdravstvenimi delavci, smo razbrali, da se oziroma 

da bi se po vložitvi tožbe s strani pacienta zdravstveni delavci počutili izdani, razočarani, 

jezni, žalostni, nesposobni, neprofesionalni in neodgovorni.388 Počutili bi se tudi 

izkoriščeni, predvsem zato, ker so se trudili pomagati po svojih najboljših močeh. 

Velikokrat je napaka pri zdravljenju posledica pomanjkljive sistemske ureditve in ne 

malomarnosti zdravnika ali zdravstvenega delavca. 

 

                                                 
385 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 105. 
386 Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2014), str. 133. 
387 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 105. 
388 Rezultati ankete na strani 126. 
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4.1.3 Težavno dokazovanje odgovornosti zdravnika 

Po veljavni pravni ureditvi v Sloveniji je do odškodnine oškodovanec upravičen le, če 

dokaže obstoj vseh predpostavk odškodninske odgovornosti, ki so: protipravnost 

ravnanja, nastanek škode, vzročna zveza med protipravnim ravnanjem in nastalo škodo 

ter kriva. V skladu s splošnimi pravili Obligacijskega zakonika389 je oškodovanec tisti, ki 

mora dokazati, da mu je zaradi protipravnega ravnanja zdravnika oz. zdravstvenega 

delavca nastala škoda. V kolikor ne velja domneva krivde, pa mora oškodovanec dokazati 

tudi krivdo odgovorne osebe.390 Oškodovanci pa imajo kot laiki velike težave pri 

dokazovanju predpostavk odškodninske odgovornosti. Če oškodovanec ne dokaže 

predpostavk odškodninske odgovornosti, ne bo upravičen do odškodnine po slovenski 

ureditvi.391 

 

V slovenskem odškodninskem sistemu je vzpostavljeno obrnjeno dokazno breme glede 

krivde, da se olajša položaj oškodovanca kot tožnika. Problematično pa je, da se obstoj 

odškodninske odgovornosti domneva le v primeru, ko je škoda posledica male oz. 

navadne malomarnosti.392 Dokazovanja ravnanje iz hude oz. velike malomarnosti ali 

naklepa zdravnika oz. zdravstvenega delavca tako še vedno bremeni oškodovanca. Prav 

tako oškodovanec ne bo upravičen do odškodnine zaradi medicinskega zapleta ali 

komplikacije, saj je v takih primerih krivda zdravnika ali zdravstvenega delavca 

izključena.393 

 

Težave oškodovancev se kažejo zlasti pri dokazovanju vzročne zveze v sistemih, ki ne 

poznajo obrnjenega dokaznega bremena glede vzročne zveze, kot je na primer položaj v 

Sloveniji.394 Dokazovanje obstoja vzročne zveze med nastalo škodo na zdravju pacienta 

in nedopustnim ravnanjem odgovorne osebe je oškodovancu težko dokazati iz dveh 

razlogov. Prvič: vzrok za poslabšanje pacientovega zdravja je lahko poslabšanje 

                                                 
389 Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07, 64/16 - odl. US, 20/18. 
390 Rovan Vizlar, Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnika (2017), str. 89. 
391 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 23. 
392 Možina, Pogodbena in nepogodbena odškodninska odgovornost: ODZ (1811) in Obligacijski zakonik (2013), 

str. 350. 
393 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 23. 
394 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 437. 
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njegovega obstoječega zdravstvenega stanja oz. bolezni ali ravnanje zdravnika oz. 

zdravstvenega delavca. V večini primerov je težko razmejiti, kateri od vzrokov je 

dejansko vodil do nastanka škode na zdravju. Drugič: oškodovanec je tisti, ki mora 

dokazati obstoj vzročne zveze, dokazovanje le-te pa je posebej težko, saj pacientom 

praviloma primanjkuje kompleksnih strokovnih znanj s področja medicine.395 

 

Težave pri dokazovanju predpostavk odškodninske odgovornosti se kažejo zlasti v 

primerih, ko oškodovancev ne zastopa odvetnik, ker si ga ne morejo privoščiti. Dostikrat 

je uspeh na sodišču odvisen predvsem od moči argumentov odvetnikov in ne od 

dejanskih okoliščin primera. Pravdni postopek je v primerih dokazovanja odškodninske 

odgovornosti zdravstvenega delavca še posebej zapleten. Dokazovanje poklicne oz. 

strokovne (ne)skrbnosti je zahtevno opravilo, potrebno je upoštevati kaj je ustrezna 

skrbnost znotraj posameznega področja medicine. Zato se v postopku imenujejo 

izvedenci medicinske stroke, kar povzroči povečanje stroškov pravdnega postopka.396 Iz 

slovenske sodne prakse je tudi razvidno, da se sodno izvedenstvo srečuje z velikimi 

težavami zaradi slabega izražanja sodnih izvedencev, kar velikokrat vodi v napačno 

ugotovljena dejanska stanja. Ker je v Sloveniji tudi precej omejena socialna mreža 

zdravnikov, je velikokrat pod vprašaj postavljena tudi objektivnost sodnih izvedeniških 

mnenj.397 

 

Nekrivdni odškodninski sistem bi oškodovancu dokazovanje odškodninske 

odgovornosti v veliki meri olajšal, saj to breme, vsaj v nekaterih ureditvah (npr. na 

Norveškem)398, prevzamejo nase kar organi, ki so pristojni za odločanje o zahtevkih za 

odškodnino. Pri ocenjevanju upravičenosti oškodovanca do odškodnine sodelujejo 

nevtralni strokovnjaki, ki lažje odločijo o določitvi odškodnine, kot nekateri sodniki. 

Strokovnjaki se namreč ves čas ukvarjajo samo s takimi odškodninskimi zahtevki, 

medtem ko sodniki niso specializirani za odločanje o odškodnini. 

                                                 
395 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 23. 
396 Norrie, Hendry, No-fault compensation for medical accidents (2011), str. 291. 
397 Nikolić, Vloga sodnih izvedencev pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti zdravstvene organizacije (2012), 

str. 191. 
398 NPE, Use of specialists, URL: https://www.npe.no/en/information-compensation-claimants/administrative-

procedure/medical-specialists/ (19.6.2019). 
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Potrebno pa se je zavedati okoliščine, da bodo tudi v nekrivdnih odškodninskih sistemih 

pacientom povrnjene samo tiste škode, ki jih je mogoče jasno navezati na določene 

medicinske postopke, iz katerih bi naj izvirale. Posledično problem dokazovanja vzročne 

zveze ostaja do neke mere odprt tudi v nekrivdnih odškodninskih sistemih. Kljub temu 

je položaj oškodovancev nekoliko boljši, saj postopke vodijo za to posebej predvideni 

organi konkretnega nekrivdnega odškodninskega sistema.399 

 

4.1.4 Krivda zdravnika ali sistemske napake v zdravstvu 

Različni avtorji opozarjajo, da lahko klasični sistem ugotavljanja odškodninske 

odgovornosti v praksi velikokrat nepošteno in (krivično) alocira krivdo, saj pokaže na 

zdravnika, v resnici pa gre za spregled institucionalnih napak oziroma napak, ki so v 

zdravstvenem sistemu.400 

 

Poročila o medicinskih napakah razkrivajo podatke o visokih številkah smrtnih primerov 

zaradi medicinskih napak v bolnišnicah, kjer je, kot vzrok smrti opredeljen dogodek, ki 

je nastal zaradi zdravstvene oskrbe in ne zaradi osnovne bolezni. Ugotavljajo, da  vzrok 

večine dogodkov ni malomarnost ali neprevidnost, temveč gre za posledice neizogibnih 

človeških napak. Pri tem je poseben poudarek namenjen razmisleku o uvedbi sistemskih 

pristopov k zmanjševanju in prestrezanju napak, saj je bistveno, da si zmotljivost 

zdravnikov in zdravstvenih delavcev priznamo in pozornost usmerimo v oblikovanje 

sistema, ki bo prispeval k zmanjševanju rizikov zaradi človeških napak.401 

 

Neželeni izidi pri zdravljenju pacienta so, glede na ugotovitve mnogih raziskav le redko 

posledica ene same napake, temveč posledica zaporedja drobnih sprememb in odstopanj 

ali pa splet številnih odstopanj in spremenjenih pogojev dela.402 Tudi če v tovrstnih 

primerih ugotovimo krivdo posameznega zdravnika in ga morda celo, kot potencialno 

                                                 
399 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 105. 
400 Merry, McCall Smith, ERRORS, MEDICINE AND THE LAW (2001), str. 11. 
401 Bornstein, Medical Mistakes: Human Error or System Failure?, URL:   

http://www.whsc.emory.edu/_pubs/momentum/2000fall/onpoint.html (10. 5. 2019). 
402 Kersnik, Opredelitev in oblike zdravstvenih napak (2002), str. 14. 
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nevarnost, odstranimo iz sistema, njegovega naslednika in njegove paciente ponovno 

izpostavimo podobnim nevarnostim za nastanek zdravstvene škode.403 

 

Poglavitno pozornost za zmanjševanje nezaželenih izidov morajo prevzeti zdravstvene 

ustanove ali zasebni zdravstveni delavci. V ta namen se uporablja sistem za obvladovanje 

tveganj in zagotavljanje varnega dela, ki je del sistema kakovosti in vključuje odkrivanje, 

preprečevanje, zmanjševanje, ocenjevanje in odpravljanje pomanjkljivosti. Lastnosti 

organizacije, ki zagotavlja manjše število nezaželenih dogodkov, bi morale biti: čim 

manjše število zaposlenih, oddelkov in služb, ki se ukvarjajo s posameznim bolnikom, 

poimenska identifikacija čim večjega števila sodelujočih pri oskrbi, natančni protokoli 

uporabe zahtevne medicinske tehnologije, protokoli za čim več vsakdanjih postopkov, 

izdelava kliničnih poti za čim več bolezni, določitev formalnih poti izmenjave informacij 

o oskrbi bolnika, spodbujanje neformalne komunikacije med poklicnimi skupinami, 

delo z zaposlenimi in 

 

izpolnjevanje poslovnih ciljev, zagotavljanje varnosti, obvladovanje tveganj ter 

odkrivanje izjemnih dogodkov.404 

 

4.1.5 Zajezitev pojava defenzivne medicine 

Defenzivna medicina je pojav, do katerega pride, ko zdravstveni delavci opravljajo 

dodatne preiskave in teste ter predpisujejo dodatna zdravila, čeprav to ni nujno 

potrebno, ampak jih izvajajo, da bi se izognili potencialnim tožbam. Prav tako pa pod 

pojem defenzivna medicine štejemo tudi tiste postopke, ki jih zdravniki ne želijo nuditi 

pacientom, zaradi enakega razloga.405 Pojavlja se vprašanje, ali bi se z uvedbo 

nekrivdnega odškodninskega sistema pojav defenzivne medicine zmanjšal in ali so 

stroški, ki so povezani z defenzivno medicino, večji od stroškov nekrivdnega 

odškodninskega sistema. 

 

                                                 
403 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 303-304. 
404 Kersnik, Opredelitev in oblike zdravstvenih napak (2002), str. 14. 
405 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 89. 
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Zdravnik načeloma vedno dela v interesu pacienta, saj ga k temu zavezuje Hipokratova 

zaprisega406, z dodatnimi preiskavami v okviru pojma defenzivne medicine pa zdravnik 

ščiti zgolj sebe. Ker zdravniki v nekrivdnem odškodninskem sistemu ne bi več delovali 

pod vplivom grožnje z morebitno tožbo, če zdravljenje ne bi dobro potekalo, večina 

avtorjev meni, da bi se pojavnost defenzivne medicine zmanjšala.407 Dodatnih in 

nepotrebnih preiskav bi bilo manj, saj bi zdravnik izvedel zgolj tiste, ki so (v skladu z 

njegovo strokovno presojo) potrebne, ne pa tudi tiste, ki jih bo opravil za vsak slučaj, to 

je za primer, da bi bil tožen zaradi malomarnega zdravljenja. Največ takšnih preiskav 

predstavljajo odvzemi vzorca krvi, ki jih dandanes naredijo že pri skoraj vsakem 

pregledu pri osebnem zdravniku. Mnogokrat slednji niso nujno potrebni, ampak se jih 

opravi zato, da ima pacient občutek, da je zdravnik naredil nekaj zanj, saj bi bil sicer 

pregled časovno relativno kratek. Cena analize krvi znaša od 3 do 10 evrov, odvisno od 

obsežnosti le-te.408 Zdravnik v Sloveniji sprejme dnevno v povprečju od 40 do 50 

pacientov.409 Če hipotetično predvidimo, da morda samo pri 15 pacientih naroči 

nepotrebno analizo krvi, lahko slednje privede do 150 evrov dodatnih nepotrebnih 

stroškov na dan. V enem mesecu (če zdravnik dela 25 dni na mesec) znaša strošek 3.750 

evrov in v enem letu naraste na 45.000 evrov na enega samega zdravnika. Lahko si samo 

predstavljamo obseg (nepotrebnih) stroškov pri drugih, bolj zapletenih in dragih 

preiskavah. V ZDA je raziskava predstavljene problematike pokazala, da letno zaradi 

defenzivne medicine porabijo kar 45 milijard  dolarjev, v Italiji pa od 10-12 milijard 

evrov.410 

 

Če podrobneje pogledamo vsako državo posebej, so stroški nekrivdnega odškodninskega 

sistema precej manjši od prej omenjenih zneskov defenzivne medicine. Na Danskem za 

izplačevanje odškodnin in administrativne postopke obravnavanja zahtevkov odštejejo 

                                                 
406 Močnik Drnovšek, Hipokratova prisega in njen pomen za medicinsko deontologijo, str. 38, URL: 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CMXOTSF6 (16. 6. 2019). 
407 Koch, Koziol, COMPENSATION FOR PERSONAL INJURY IN A COMPERATIVE PERSPECTIVE, TORT 

AND INSURANCE LAW (2003), str. 438. 
408 Zdravstveni dom Trebnje, Cenik laboratorijskih storitev za samoplačnike (2018), URL: https://zd-tr.si/cenik-

laboratorijskih-storitev-za-samoplacnike (11. 5. 2019). 
409 Zdravniška zbornica Slovenije, Obremenitev zdravnikov na primarni ravni (2019), URL: 

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2019/04/10/obremenitve-

zdravnikov-na-primarni-ravni (16. 6. 2019). 
410 Vento, Cainelli, Vallone, Defensive medicine: It is time to finally slow down an epidemic, URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163143/ (11. 5. 2019). 
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približno 116,8 milijonov evrov na leto.411 Na Finskem so leta 2017 za vse skupaj 

(administrativne stroške in odškodnine) odšteli 40,1 milijonov evrov.412 Na Norveškem 

so med leti 2014 in 2017 izplačali odškodnine v višini 310 milijonov evrov.413 Na Novi 

Zelandiji pa so odškodnine že tako ali tako nižje kot v ostalih državah z nekrivdnim 

odškodninskim sistemom, zato je strošek nekrivdnega odškodninskega sistema tu še 

nižji, ni pa točnega podatka, kakšen ta je.414 

 

Velika težava defenzivne medicine pa je, da je težko ugotoviti, kateri zdravniški postopki 

so v resnici neupravičeni. Prav tako pa lahko strah pred tožbo vodi tudi do vzpostavitve 

novih, dobrih oziroma zaželenih praks v zdravstvu, kot so na primer boljše vodenje 

evidenc, bolj jasna komunikacija, boljše vodenje evidenc, prijaznost do pacientov, 

dvojno preverjanje podatkov in podobno.415 

 

4.1.6 Manj prikritih napak 

Strokovne napake so del poklicnega življenja vsakega človeka, pri tem tudi zdravniki in 

ostali zdravstveni delavci niso izključeni. Velikokrat se torej v zdravstvu zgodijo 

(nenamerne) napake, ki  vplivajo na kakovost obravnave pacientov in posledično tudi na 

življenje njihovih družin. Pri zdravstvenemu delavcu takšen dogodek sproži čustvene 

reakcije, kot so strah in stres, prihaja  do pomanjkanja koncentracije in slabe delovne 

uspešnosti. Zdravniki imajo lahko občutek izgorelosti, depresije, anksioznosti ali celo 

posttravmatsko stresno motnjo. V tovrstnih primerih ni osrednje vprašanje 

individualizacija krivde za posamično napačno ravnanje, ampak predvsem 

osredotočanje na sistemske napake, spodbujanje podpornega usposabljanja, izboljšanje 

                                                 
411 Erichsen, The Danish Malpractise (No fault) Compensation System, URL: 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zdravstveno_varstvo/Delavnica_TAIEX/Danish_Malpra

ctice_Compensation_System.pptx (16. 6. 2019). 
412 The Finish Patient Insurance centre, Annual report 2017: Cases reported to the Patient Insurance Centre in 

2012-2017 by year of decision, URL: 

http://www.pvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=397510&hash=3e84407c39cd27bf7dfed209d5a1

1a9792702cf3bbab0e7804b0ea9e6b0f02d2 (16.6.2019), str. 5. 
413 Jørstad, The Norwegian System of Patient Injury Compensation is a successful scheme, URL: 

https://tidsskriftet.no/en/2017/12/debatt/norwegian-system-patient-injury-compensation-successful-scheme (16. 

6. 2019). 
414 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 101. 
415 Ibidem, str. 89. 
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delovnega okolja ter osebnega dobrega počutja zdravstvenega delavca na delovnem 

mestu.416 

 

K zmanjševanju napak v zdravstvu lahko v veliki meri pripomorejo popolna in natančna 

poročila o neželenih dogodkih, ki bi jih bilo v bodoče mogoče preprečiti. Samo s 

poznavanjem pravega obsega tovrstnih dogodkov, se lahko kasneje učinkovito meri 

uspešnost prizadevanj za zmanjševanje napak. Ugotavlja se, da medicinske napake ne 

prijavljajo oziroma se ne prijavljajo v zadostni meri predvsem zaradi bojazni zdravnikov 

pred različnimi možnimi oblikami odgovornosti. Uvedba nekrivdnega odškodninskega 

sistema bi tovrsten strah zmanjšala, kar bi pomenilo boljše in bolj resnično poročanje, 

kar bi privedlo do sprejema kakovostnejših in uspešnejših ukrepov za preprečevanje 

napak v zdravstvu. Lažje bi bilo tudi opredeliti razliko med napako in nezaželenim 

dogodkom, ki bi ga bilo mogoče preprečiti.417 

 

Prostovoljna oblika obveznega poročanja je oblika samonadzora in medsebojnega 

nadzora, katere temeljni namen je odkriti odstopanja, ki predstavljajo povečano tveganje 

za izvajanje določenih zdravstvenih ukrepov in bi lahko potencialno v prihodnje ogrozilo 

varnost pacientov. Zdravstveni delavec mora pri prostovoljni obliki obveznega poročanja 

pomisliti tudi na upoštevanje načel preden napako javno izpostavi. V ospredju je 

predvsem reševanje problema po pravilih znotraj institucije, le-to bi moralo vplivati  na 

več koristi, kot škode za pacienta, sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja, navajanje 

resničnih dejstev, moralna in etična potrditev lastnih napak in ustrezno 

dokumentiranje.   

 

Obvezno poročanje obsega dolžnost zdravstvenega delavca, da obvesti svojega 

predpostavljenega ob napaki pri njegovem delu ali delu njegovih sodelavcev. V skladu s 

svojimi znanji mora ukreniti vse za odpravo napak ali nepravilnosti in morebitnih 

posledic. Poročanje je obvezno tako za zdravstvene ustanove, kot tudi na ravni države, 

                                                 
416 Robertson, Long, Suffering in Silence: Medical Error and its Impact on Health Care Providers (2018), str. 408. 
417 Bornstein, Medical Mistakes: Human Error or System Failure? URL:   

http://www.whsc.emory.edu/_pubs/momentum/2000fall/onpoint.html (10. 5. 2019). 
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saj je poročanje o nepravilnostih pravno-moralna obveznost, ki mu jo predpisuje 

Zdravniška zbornica Slovenije.23  

 

4.1.7 Denar, namenjen pravdnim postopkom, za izboljšanje varnosti 

zdravstvenega sistema in plačilo odškodnin pacientom 

Z vzpostavitvijo nekrivdnega odškodninskega sistema bi se prihranilo veliko časa in 

denarja, ki se sicer porabi za dolgotrajne pravdne postopke. Denar, ki bi se v tem delu 

prihranil, bi lahko bil koristno porabljen za izvajanje dejavnosti zdravstvenega sistema 

in za plačilo odškodnin oškodovancem.418 

 

Ugotavlja se, da je v pravdnih postopkih denar zapravljen za plačila pravdnih stroškov, 

medtem ko bi lahko bil koristno porabljen za delovanje oz. izboljšanje zdravstvenega 

sistema ali plačevanja odškodnin v okviru nekrivdnega odškodninskega sistema.419 

 

V okviru odškodninskih pravd nastanejo visoki pravdni stroški, saj se stranka praviloma 

ne more izogniti pravni pomoči oz. najetju odvetnika, če želi v pravdi uspeti.420Na višino 

pravdnih stroškov vplivajo tudi izvedenci, katerih sodelovanje je v postopku nujno 

potrebno oziroma nepogrešljivo. Vendar pa so stroški postavitve izvedenca med 

najvišjimi stroški, ki nastanejo med tekom oz. zaradi teka pravdnega postopka. Zato v 

praksi neredko prihaja do situacij, ko stroški postopka presežejo znesek dosojene 

odškodnine.421 Prav tako je v Sloveniji vzpostavljen sistem brezplačne pravne pomoči za 

stranke, ki nimajo dovolj sredstev, da bi si same privoščile pooblaščenca oz. odvetnika v 

postopku. Stroški takšnega odvetnika in sodnih taks, se krijejo iz državnega proračuna. 

 

Tozadevno so v nekrivdnih odškodninskih sistemih prihranjeni stroški za sodne 

izvedence in stroški pravne pomoči (odvetnikov). Sodni izvedenci niso potrebni, saj v 

postopku presojanja upravičenosti in dodeljevanja odškodnin že tako ali tako sodelujejo 

ustrezni medicinski strokovnjaki in je njihovo delovanje zajeto v okviru financiranja 

delovanja konkretnega nekrivdnega odškodninskega sistema. Poleg tega pa je postopek 

                                                 
418 Ibidem.  
419 Ibidem, str. 87-88. 
420 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 291. 
421 Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2014), str. 133. 
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uveljavljanja odškodnine oblikovan tako, da oškodovanec za učinkovito uveljavitev svoje 

pravice odvetnika ne potrebuje.  

 

V sodnih postopkih dosojene odškodnine negativno vplivajo na finančno stanje 

zdravstvenega delavca kot zasebnika ali zdravstvene ustanove, pri kateri je zaposlen 

zdravstveni delavec ali zdravnik, ki naj bi škodo povzročil. To pa lahko posredno vplivajo 

tudi na kakovost zdravstvenih storitev. Na podlagi načela popolne odškodnine lahko v 

slovenskem odškodninskem sistemu pride do izplačila zelo visokih odškodnin, kar lahko 

ogrozi poslovanje zlasti ekonomsko šibkejših zdravstvenih izvajalcev. Če izvajalec 

zdravstvenih storitev razpolaga z manjšimi finančnimi sredstvi, je slabša lahko tudi 

kakovost zdravstvenih storitev oz. zdravstvene oskrbe.422 Na primer, Bolnišnica Postojna 

je morala zaradi izplačila visoke odškodnine okrniti svoj investicijski program.423 Leta 

2016 je finančni primanjkljaj v Sloveniji izkazalo kar 5 od 57 zdravstvenih domov in 13 od 

26 bolnišnic.424 Zaradi tega je Državni zbor leta 2017 sicer sprejel interventni zakon425, 

preko katerega so javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo storitve sekundarne in terciarne 

zdravstvene dejavnosti, zmanjšali finančni primanjkljaj s pridobljenimi sredstvi, vendar 

pa še zdaleč ni bilo dovolj, da bi primanjkljaj v celoti odpravili.426 Porast odškodninskih 

tožb in posledično dosojenih odškodnin bi lahko ogrozilo delovanje slovenskega javnega 

zdravstva. 

 

Posledica vzpostavitve nekrivdnih odškodninskih sistemov je manj sodnih postopkov, 

zaradi česar bi se za pravdne postopke in financiranje sodstva lahko porabi manj denarja, 

sredstva pa se alocirajo drugam; lahko tudi v izboljšanje zdravstva in posledično 

izplačevanje odškodnin pacientom.427 Prav tako bi lahko preprečili tragične nesreče v 

                                                 
422 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 4-5. 
423 Zalaznik, Porodnišnica Postojna izplačala rekordno odškodnino, URL: 
https://www.zurnal24.si/slovenija/porodnisnica-postojna-izplacala- rekordno-odskodnino-291372 (20.6.2019). 
424 Ministrstvo za zdravje, Poročilo o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov in JAZMP v letu 2016, URL: 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/jzz/12042017_Porocilo_o_poslovanju_JZZ_v_letu_2016

.pdf (20.6.2019), str.5. 
425 Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih 

ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ), Ur.l. RS, št. 54/17. 
426 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Poslovno poročilo za leto 2017, URL: 

https://issuu.com/zdrzz_novis/docs/03_novis_2018 (20.6.2019), str. 14. 
427 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 87-88. 
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medicinskih postopkih zaradi pomanjkanja sredstev, če bi se zagotovilo več finančnih 

sredstev za potrebe varnosti v zdravstvu oz. bi se denarna sredstva raj namenila za 

promocijo varnih medicinskih praks.428  

 

4.1.8 Sodelovanje nevtralnih strokovnjakov 

Pacientu je zelo težko, ko mu zaradi zdravniške napake nastane škoda na zdravju in ne 

ve na koga se lahko obrne za pomoč. Nekrivdni odškodninski sistema na tej točki ponuja 

prednost, da je zdravnik v tovrstnih situacijah spodbujen, da pomaga pacientu priti do 

odškodnine ali pa ga usmeri k pravi osebi, ki mu bo pri tem pomagala. Nekatere države 

so za to pooblastile posamezne zdravstvene delavce, ki pacientu pomagajo izpolniti 

obrazce, preliminarno preverijo ali so izpolnjeni pogoji za zahtevek za odškodnino in 

podobno. Pacient ima tako možnost, da se obrne na neodvisnega svetovalca (kot npr. 

regionalni svetovalec za paciente na Danskem429 ali Varuh pacientovih pravic na 

Finskem430), s pomočjo katerega je sodelovanje v postopku pridobivanja odškodnine 

zanj lažje in preprosteje. Dostop do tovrstnega neodvisnega svetovalca je v omenjenih 

državah za pacienta brezplačen, svetovalcu pa je zagotovljen neodvisen položaj v 

razmerju do ostalih subjektov v zdravstvenem sistemu. 

 

Sodelovanje nevtralnih strokovnjakov pa se lahko ponovno pojavi tudi pri odločanju o 

odškodninskem zahtevku pacienta, saj v večini držav z že uvedenim nekrivdnim 

odškodninskim sistemom o upravičenosti posameznega pacienta do odškodnine ne 

odločajo le pravniki, ampak tudi strokovno usposobljeni zdravstveni delavci. Strokovna 

znanja in praktične izkušnje zdravstvenim delavcem omogoči lažjo odločitev, ali je bila 

nastala škoda res posledica zdravniške napake ali je vzrok kje drugje. Njihova vpletenost 

v postopek odločanja je lahko različna, lahko so del sprejemanja vsake (vsebinske) 

odločitve ali pa podajo svoje mnenje, ko je to potrebno (na prošnjo siceršnjega 

odločevalca). 

 

                                                 
428 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 4-6. 
429 The Regional Patient Offices, URL: https://stpk.dk/da/english/the-regional-patient-offices/ (16. 6. 2019). 
430 Finnish Student Health Service, Patient Ombudsman, URL: https://asiointi.yths.fi/en/patient_ombudsman (16. 

6. 2019). 
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4.1.9 Enaka obravnava enakih škodnih primerov 

Odškodnina se v klasičnih odškodninskih sistemih prisoja v skladu z načelom 

individualizacije višine odškodnine, ki omogoča upoštevanje stopnje in trajanja bolečin 

glede na konkretne okoliščine pri posameznem oškodovancu. Pomembno je tudi načelo 

objektivne pogojenosti višine odškodnine, v skladu s katerim sodišče upošteva pomen 

prizadete dobrine, namen odškodnine in razmerje z odškodninami za primerljivo škodo 

v drugih primerih.431 Sodišča se pri tem sklicujejo na sodno prakso in večinoma nimajo 

na voljo s strani zakonodajalca predpisanih tabel za odmerjanje odškodnine. Zaradi tega 

je mogoče, da bo dvema oškodovancema, ki sta utrpela po vrsti in obsegu zelo podobno 

škodo, prisojena različna odškodnina, če sodnik, ki odloča v kasnejšem primeru, ne 

pozna ali ne more dostopati do sodbe v predhodnem primeru. 

 

Načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine je dosledneje zasledovano v 

nekrivdnih povrnitvenih shemah. Sheme natančno predpisujejo vrsto in obseg 

odškodnine, pri čemer so kategorije škod sistematično razdeljene. Za posamezno 

kategorijo so predpisani najnižji in najvišji zneski nadomestil, s čimer je možnost 

arbitrarnega prisojanja odškodnine manjša. 

 

Zahtevke v okviru nekrivdnih odškodninskih shem navadno obravnava posamezen in 

centralizirano organiziran organ, ki tudi hrani podatke o že rešenih zadevah in 

zahtevkih.432 To mu omogoča, da pri obravnavi prihodnjih zahtevkov upošteva že rešene 

zadeve in tako dosledno uresničuje spoštovanje načela objektivne pogojenosti škode. 

 

4.1.10 Več pacientov dobi odškodnino 

V zadnjih letih je mogoče tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah mogoče trend 

povečanja števila tožb, ki so vložene zober zdravnike in ostale zdravstvene delavce. V 

državah, ki so se odločile za uvedbo nekrivdnega odškodninskega sistema, pa je mogoče 

ta porast zaslediti še v večji intenziteti. Na Danskem je bilo v prvih nekaj letih od uvedbe 

nekrivdnega odškodninskega sistema na leto vloženih manj kot 2.000 zahtevkov, v vseh 

nadaljnjih letih pa je bila zabeležena dokaj linearna rast vloženih zahtevkov, ki se 

                                                 
431 Možina, Odškodninska odgovornost delodajalca (2017), str. 171-172. 
432 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 9. 
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zadnjih nekaj let giblje okoli številke 10.000 zahtevkov na leto.433 Podobno rast beležijo 

tudi v drugih skandinavskih državah. Na Finskem na primer ugotavljajo 20 odstotni 

porast zahtevkov v zadnjih desetih letih, na leto pa je vloženih med 8.000 in 9.000 

zahtevkov.434 Podoben trend beležijo tudi na Novi Zelandiji.435  

 

Eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na porast števila pacientov, ki dobijo 

odškodnino je hitrost postopka, v katerem je pacientom odškodnina dodeljena. Čeprav 

je ta odškodnina v določenih primerih nepopolna (več o tem v razlogu Nepopolnost 

odškodnine v naslednjem poglavju), hitrost postopka kljub temu predstavlja eno ključnih 

prednosti, da se pacient sploh odloči za postopek izterjave odškodnine. Ker takšno 

odločitev sprejme večje število pacientov kot sicer v sistemih krivdne odškodninske 

odgovornosti, je posledično število pacientov, ki so upravičeni do odškodnine, večje. 

 

Ključen dejavnik za povečanje števila pacientov, ki prejmejo odškodnino za nastalo 

škodo, je tudi boljša obveščenost o pacientovih pravicah in postopkih za pridobitev 

odškodnine. Zaradi spodbujenega sodelovanja med pacientom in zdravnikom v 

tovrstnih postopki, so pacienti bolje obveščeni in lažje sprožijo postopek za pridobitev 

odškodnine.  

 

4.2 Razlogi proti uvedbi nekrivdnega odškodninskega sistema 

4.2.1 Problematika razlikovanja med škodo zaradi neustreznega ravnanja 

zdravnika in zaradi poteka bolezni 

Posledice, ki jih ima na pacientovo zdravje neustrezen zdravstveni poseg in posledice, ki 

jih povzročijo bolezni ali poškodbe, so si lahko v praksi precej podobne.436 Pacient pride 

                                                 
433 Erichsen, M., The Danish Malpractise (No fault) Compensation System, URL: 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zdravstveno_varstvo/Delavnica_TAIEX/Danish_Malpra

ctice_Compensation_System.pptx (15. 5. 2019). 
434 The Finish Patient Insurance centre, Annual report 2017: Cases reported to the Patient Insurance Centre in 

2012-2017 by year of decision, URL: 

http://www.pvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=397510&hash=3e84407c39cd27bf7dfed209d5a1

1a9792702cf3bbab0e7804b0ea9e6b0f02d2 (16.6.2019), str. 5. 
435 Wallis, Under a system of no-fault compensation for medical injury, is fear as a driver of over-diagnosis 

diminished?, URL: 

http://www.preventingoverdiagnosis.net/2014presentations/Board%203_Katharine%20A%20Wallis.pdf (15. 5. 

2019). 
436 Herring, MEDICAL LAWS AND ETHICS (2014), str. 139. 
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v stik z zdravnikom oziroma zdravstvenim delavcem najpogosteje ravno zaradi bolezni 

ali poškodb, ki so posledica vplivov izven ali znotraj telesa. V primeru, da je pacientu pri 

obravnavi zaradi ravnanja zdravnika povzročena nepremoženjska škoda, ima to lahko 

posledice na njegovem zdravju. Tako na njegovo zdravstveno stanje hkrati vpliva 

bolezen in neustrezen zdravstveni poseg. Bolezen smiselno nastane preden je opravljen 

neustrezen zdravstveni poseg, vendar lahko na pacientovo zdravje s svojim 

napredovanjem vpliva tudi po njem.437 Prav tako je neustrezno ravnanje zdravnika in 

njegove posledice potrebno ločiti od normalnih stranskih učinkov postopka 

zdravljenja.438 

 

Razlikovanje med vplivi na zdravje je ključno pri presoji, ali je posamezniku z ravnanjem 

zdravnika sploh bila povzročena škoda in v primeru, da je ta nastala, kakšen je njen 

obseg. Tako v nekrivdnih odškodninskih shemah, kot tudi v klasičnih odškodninskih 

sistemih, je obstoj in obseg škode ključna predpostavka za prisojanje odškodnine 

oziroma ustreznega nadomestila. Če se je posamezniku zdravstveno stanje poslabšalo 

izključno iz razloga bolezni in njenega razvoja, do odškodnine ne bo upravičen, saj mu 

ni nastala pravno priznana škoda. 

 

Za ustrezno razlikovanje med pravno priznano škodo in drugimi posledicami na 

posameznikovem zdravju so, po mnenju nekaterih, najbolj kompetentni sodniki,439 ki v 

klasičnem odškodninskem sistemu vodijo dokazni postopek, v katerem je verjetnost 

pravilne presoje vzroka. ob pomoči strokovnih mnenj izvedencev zdravniške stroke. 

največja. Sicer tudi nekrivdne odškodninske sheme pogosto predvidevajo sodelovanje 

strokovnjakov pri presoji odškodninskih zahtevkov, vendar ne predvidevajo dokaznih 

postopkov z zagotovljeno kontradiktornostjo, ki se izvajajo v klasičnih odškodninskih 

sistemih. Hitrost odločanja, ki je sicer prednost nekrivdnih odškodninskih shem, se z 

vidika pravilne presoje vzroka posledic na zdravju kaže kot slabost, saj zaradi tega ni 

izveden potreben dokazni postopek, ki bi omogočil razlikovanje. 

 

                                                 
437 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 302. 
438 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 16. 
439 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 102. 
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Napačna presoja vzroka posledic na zdravju v okviru nekrivdne odškodninske sheme 

ima lahko negativne posledice. V primeru, da je o zahtevkih, pri katerih obstaja znaten 

dvom o obstoju pravno priznane škode, ki je posledica neustreznega zdravstvenega 

posega, v večini odločeno pozitivno, posamezniki dobijo previsoko nadomestilo. To 

pomeni, da shema za državno blagajno lahko predstavlja preveliko breme. Prav tako ima 

to lahko vpliv na povečanje števila neutemeljenih zahtevkov, saj bi posamezniki, katerim 

posledice na zdravju sicer niso nastale zaradi neustreznega ravnanja zdravnika, zahtevke 

vseeno postavljali, ker obstaja velika verjetnost, da jim bo odškodnina prisojena. V 

primeru, da je v »mejnih« zahtevkih v večini odločeno negativno, pa posameznikom, ki 

jim je škoda dejansko nastala zaradi neustreznega zdravstvenega posega, odškodnina 

neutemeljeno ni prisojena. 

 

4.2.2 Krivda v nekrivdnih odškodninskih sistemih ni povsem izključena 

Za nekrivdne odškodninske sisteme je značilno, da se subjektivni odnos zdravstvenega 

delavca, t. j. krivdni odnos do škodne posledice načeloma ne presoja. To pa ne pomeni, 

da je pacient v vsakem primeru upravičen do odškodnine oz. zavarovalnine. Pacient oz. 

oškodovanec mora v večini nekrivdnih odškodninskih sistemov dokazati znatno 

verjetnost, da je bila škoda povzročena zaradi določene zdravstvene oskrbe, posega 

oziroma zdravljenja.440 

 

V sistemih krivdne in nekrivdne odgovornosti velja, da morajo zdravstveni delavci 

opravljati zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino ter drugimi 

strokovnimi in etičnimi kodeksi, torej v skladu s standardom skrbnosti “dobrega 

strokovnjaka”.  Za škodo, ki jo povzročijo pri svojem delu, odgovarja zdravstvena 

ustanova (zanjo zavarovalnica, pri kateri je zavarovana njena odgovornost), razen, če 

dokaže, da je zdravstveni delavec ravnal tako, kot je treba.441 Velja, da zdravnik ne ravna 

tako v primeru, ko je poslabšanje pacientovega zdravja posledica strokovno nepravilnega 

ravnanja ter, ko je ravnanje zdravstvenega delavca opravljeno lege artis, vendar pa 

pacient v poseg v lastno telesno integriteto predhodno ni privolil. V obeh primerih 

morajo biti izpolnjene vse predpostavke civilnega delikta: protipravno ravnanje oz. 

                                                 
440 Ibidem, str. 91. 
441 Višje sodišče v Ljubljani, II Cp 1391/2018, 28. november 2018. 
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opustitev povzročitelja škode, nastanek pravno priznane škode, vzročna zveza med 

protipravnim ravnanjem oz. opustitvijo in škodo ter krivda povzročitelja. Krivda se, za 

razliko od ostalih predpostavk, domneva, možno pa je to domnevo ovreči, če odgovorna 

oseba dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde, torej, da je bila pojasnilna 

dolžnost primerno podana ali da je bilo ravnanje zdravstvenega delavca strokovno 

neoporečno.442 

  

Če primerjamo zgoraj opisano slovensko ureditev z ureditvijo sistema odškodnin v 

skandinavskih deželah, kjer so povečini uveljavljeni nekrivdni odškodninski sistemi, 

ugotovimo, da je za slednje značilna uporaba pravila “avoidable injury”. Omenjeno 

pravilo se uporablja v povezavi s standardom “izkušenega oz. najboljšega strokovnjaka”, 

pri čemer se sprašujemo ali bi do škodnega dogodka prišlo tudi v primeru, če bi poseg 

opravljal najboljši specialist.443  

 

 V nekrivdnih odškodninskih sistemih ni treba dokazati, da je škoda posledica 

nestrokovnega ravnanja zdravnika, temveč se presoja ali bi se bilo možno škodnim 

posledicam, v optimalnih okoliščinah in če bi poseg opravil najboljši strokovnjak, 

izogniti. V večini sistemov torej ne zadošča, da se dokaže zgolj vzročna zveza med škodo 

ter ravnanjem oz. opustitvijo zdravstvenega delavca.444  

 

Glede na predstavljeno sicer drži, da v nekrivdnem odškodninskem sistemu presoja 

krivde zdravnika ni primarno odločilna, kljub temu pa je treba presojati oz. dokazovati 

druge (opisane) predpostavke. To pa pomeni, da sistem ni toliko enostavnejši od sistema 

krivdne odškodninske odgovornosti, kot bi se morda zdelo na prvi pogled. Odgovornosti 

za škodo na ta način ne moremo pripisati določenemu subjektu zgolj z nastankom 

škodnega dogodka. Če primerjamo oba sistema, je razlika tudi v tem, kdo nosi dokazno 

breme. V sistemu krivdne odškodninske odgovornosti, mora zdravstveni delavec oz. 

zdravstvena ustanova dokazati nekrivdo delavca, v sistemu nekrivdne odškodninske 

odgovornosti pa  mora oškodovanec dokazati, da bi se škodi dalo izogniti. 445 

                                                 
442 Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 290/2017, 17. maj 2018. 
443 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 372. 
444 Ibidem, str. 373. 
445 Višje sodišče v Ljubljani, I Cp 1152/2014, 13. avgust 2014. 
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4.2.3 Vprašanje generalne in specialne prevencije odškodninske odgovornosti 

zdravnikov 

V teoriji se opozarja na vprašanje, ali bi se število zdravniških napak zaradi uvedbe 

nekrivdnega odškodninskega sistema v prihodnje povečalo. Najprej bi najverjetneje 

prišlo do navideznega povečanja zdravniških napak, saj bi več zdravnikov zdravniško 

napako priznalo, ker bi se zavedali, da zanjo ne bodo odgovarjali. Zaradi večjega 

beleženja napak, bi se izboljšala sistemska prevencija zdravniških napak in delo 

zdravnikov bi postalo bolj varno, kar bi moralo biti v interesu vsakemu od njih.446 

Obstaja pa nevarnost, da bi prišlo do povečanja števila zdravniških napak, ker zdravniki 

ne bi bili več pod takim pritiskom tožbe in po zdravniški napaki ne bi bilo nobene 

sankcije. Zdravniki bi sicer postali bolj sproščeni pri svojem delu, a mogoče tudi manj 

pozorni. Zaradi trenutnega krivdnega odškodninskega sistema je prišlo do pojava 

defenzivne medicine, ki ima tudi nekaj pozitivnih učinkov, ki zmanjšujejo verjetnost 

pojavljanja napak. Primeri pozitivnih učinkov so dvojno preverjanje pacientovih 

podatkov, boljše vodenje evidenc, jasnejša komunikacija s pacientom in podobno. Če bi 

prišlo do uvedbe nekrivdnega odškodninskega sistema, bi se lahko ta pojav zmanjšal in 

posledično število napak povečalo. 447 

 

Načeloma pa naj odškodninski sistem ne bi smel vplivati na to, koliko napak naredijo 

zdravniki. Zdravnik naj bi vedno ravnal po doktrini in v skladu s smernicami zdravljenja. 

Če bi to udejanjal v praksi, do napak ne bi smelo prihajati nič pogosteje v krivdnem 

(klasičnem) ali nekrivdnem odškodninskem sistemu. Število napak naj torej ne bi bilo 

odvisno od odškodninskega sistema, ampak od dela in usposobljenosti posameznega 

zdravnika. Edino kar bi se spremenilo bi bilo to, da bi zdravniki svoje delo opravljali bolj 

sproščeno, saj nad njimi ne bi visel damoklejev meč odškodninske tožbe. Tudi zdravniki 

se kdaj zmotijo, kar je človeško, napake bodo vedno prisotne, pa če jim sledi kakšna 

sankcija ali ne.  

 

                                                 
446 Tan, The Medical Malpractice Crisis: Will No-Fault Cure the Disease, 1987, str. 271. 
447 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 89. 
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V državah, kjer je nekrivdni odškodninski sistem že uveden, navajajo, da še ni poteklo 

dovolj časa, da bi lahko primerno izmerili dejanski vpliv sistema na število zdravniških 

napak.448 Raziskave na Novi Zelandiji so pokazale, da veliko zdravnikov prijavi večje 

napake, manjše pa pogosto le razložijo pacientom in jih ne zabeležijo v sistem. Tako so 

prišli do sklepa, da bi bilo treba uvesti tudi dodatne mehanizme preprečevanja 

zdravniških napak in da nekrivdni odškodninski sistem kot takšen ne zadostuje.449 

 

4.2.4 Nepopolnost odškodnine 

Klasični sistemi odškodninske odgovornosti zagovarjajo načelo popolne odškodnine. 

Načelo v svojem bistvu pomeni, da mora biti oškodovancu škoda povrnjena v popolnosti, 

s čimer je ponovno vzpostavljen položaj, v katerem bi bil, če mu škoda ne bi bila 

povzročena. Popolna odškodnina je nedvomno v oškodovančevem interesu oziroma v 

njegovo največjo korist.450 

 

Nekrivdni odškodninski sistemi večinoma ne upoštevajo načela popolne odškodnine. 

Odškodnina je pogosto omejena tako po višini, kot tudi po vrsti. Sheme poznajo različne 

omejitve v obliki odbitkov in limitov.451 Za posamezne vrste škode vnaprej predvidevajo 

spodnji prag izplačevanja odškodnine452 in najvišji možen znesek nadomestila. To 

pomeni, da oškodovanci, ki so utrpeli večjo škodo in bi jim bila v klasičnem 

odškodninskem sistemu dosojena višja odškodnina od predvidenega limita, odškodnine 

v presežku ne bodo prejeli. To je lahko problematično tudi z vidika enake obravnave 

oškodovancev, saj dva oškodovanca, ki sta utrpela različno škodo, pa oba presegata 

predviden limit, dobita enako odškodnino, čeprav bi eden izmed njiju moral dobiti višjo. 

 

Nekrivdni odškodninski sistemi odškodnino posredno omejujejo tudi z omejevanjem 

priznanih vrst škode. Če je premoženjska škoda priznana v vseh nekrivdnih 

odškodninskih shemah, pa nepremoženjska škoda pogosto ni453 ali je izrazito 

                                                 
448 Ibidem, str. 28. 
449 Soleimani, Learning from mistakes in New Zealand hospitals: What else do we need besides »no-fault« (2006), 

str. 15-17. 
450 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 303. 
451 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 103. 
452 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 301. 
453 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 16. 
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omejena.454 Tako oškodovanci, ki so utrpeli nepremoženjsko škodo, za to odškodnine ne 

bodo prejeli ali bodo dobili precej nižjo odškodnino, kot bi jo lahko prejeli v klasičnem 

odškodninskem sistemu. V primeru, da oškodovanec utrpi tako premoženjsko, kot 

nepremoženjsko škodo, bo odškodovan samo deloma. V primeru, da je utrpel samo 

nepremoženjsko škodo, pa odškodnine morda sploh ne bo prejel. 

 

Omejevanje višine odškodnine je sicer mogoče razumeti, saj imajo države omejene 

finančne vire.455 Ker ima vzpostavitev nekrivdne odškodninske sheme za posledico 

povečanje števila zahtevkov456 in ker oškodovanci v določenih primerih v nekrivdnih 

odškodninskih shemah prejmejo odškodnino, ki je v klasičnem odškodninskem sistemu 

zaradi krivdnega načela sicer ne bi,457 ima to nujno posledico v omejevanju višine 

odškodnine, saj je le tako mogoče, da je nekrivdna odškodninska shema finančno 

vzdržna. 

 

4.2.5 Nekrivdni sistemi na posamičnih področjih - neenakost med oškodovanci 

Ob vzpostavitvi nekrivdne odškodninske sheme na področju zdravstva se postavi 

vprašanje, zakaj ni podoben sistem vzpostavljen tudi na drugih področjih, kjer prihaja 

do škodnih dogodkov. Dilemo, ki se pojavi na tem mestu, je najlažje uprizoriti z 

naslednjim primerom. Prva oseba je udeležena v prometni nesreči, kjer utrpi hudo 

škodo, druga oseba pa istovrstno škodo utrpi med operacijo zaradi napake pri delu 

zdravstvenega delavca. Razlikovanje, ki nastane pri obravnavi odškodninskih zahtevkov 

prve in druge osebe v navedenem primeru, postavi prvo osebo v precej slabši položaj, saj 

mora uspeti v pravdnem postopku pred sodiščem, da bo upravičena do odškodnine, 

medtem ko je druga oseba razbremenjena dokaznega bremena in v preprostejšem 

postopku pride do odškodnine za nastalo škodo.458 

  

Načelo enakosti, ki izhaja iz ustave, predstavlja eno temeljnih pravnih načel, saj 

uveljavlja nearbitrarno uporabo prava s strani državnih organov do vseh pravnih 

                                                 
454 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 103. 
455 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 15. 
456 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 10. 
457 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 103. 
458 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 103. 
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subjektov. V naravi načela enakosti je, da so pravice in dolžnosti, ki veljajo v državi, za 

vse posameznike enako dostopne. Enake pravice in dolžnosti je na ta način mogoče 

pripisati subjektom, ki so si med seboj enaki ali v bistvenem podobni. Od zakonodajalca 

je tako mogoče pričakovati, da konkretne primere, ki se med seboj v bistvenem ujemajo, 

uredi na enak način, z enakimi pravnimi posledicami in postopkom, saj je načelo 

enakosti potrebno spoštovati tako pri postavljanju, kot pri uporabi prava. Na podlagi 

zgoraj opisanega sistema bi bilo mogoče sklepati, da sta oba posameznika škodo utrpela 

na podoben način in je zato nepravično, da se postopek, v katerem je mogoče pridobiti 

odškodnino, bistveno razlikuje. 

  

Velja opozoriti, da nekrivdni odškodninski sistemi kot takšni niso omejeni samo na 

zdravstveni sektor, temveč jih je mogoče uvesti tudi na drugih področjih uveljavljanja 

odškodnine za nastalo škodo. Največjo razliko je mogoče opaziti med uveljavljeno 

ureditvijo na Novi Zelandiji in med ureditvijo skandinavskih držav, pri katerih je 

nekrivdni odškodninski sistem v pretežni meri omejen samo na zdravstveni sektor. 

Novozelandski sistem se od ostalih razlikuje v tem, da ima veliko širši obseg in zajema 

vse oblike poškodb (ne glede na izvor), pri čemer odškodninska shema za zdravstveni 

sektor predstavlja razmeroma majhen del sistema.459 Prav tako so v raziskavi, ki so jo 

opravili pred uvedbo nekrivdne odškodninske sheme, ugotovili, da je v marsikaterem 

primeru težko ločiti med škodo, ki nastane na podlagi zdravniških napak, in škodo, ki 

izhaja z drugih področij posameznikovega življenja. 

 

4.2.6 Klasični odškodninski sistemi in pravičnost: odgovornost povzročitelja 

škode  

Pri klasičnih odškodninskih sistemih lahko zdravnik izpodbija domnevo krivde tako, da 

dokaže, da je primerno izpolnil pojasnilno dolžnost ter da je bilo njegovo ravnanje lege 

artis, torej v skladu pravili stroke in s standardom dobrega strokovnjaka. Ali so bili 

omenjeni pogoji v resnici izpolnjeni se presoja od primera do primera, ker pa je 

napolnjevanje standarda dobrega strokovnjaka marsikdaj lahko težavno, si sodišča 

največkrat pomagajo s postavitvijo ustreznega izvedenca medicinske stroke.460 Vodilno 

                                                 
459 Dute, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR (2004), str. 446. 
460 Višje sodišče v Mariboru, I Cp 1161/2014, 25. november 2014. 
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načelo v sistemih krivdne odškodninske odgovornosti izhaja tudi iz 131. člena 

slovenskega Obligacijskega zakonika in sicer, da kdor povzroči drugemu škodo, jo je 

dolžan povrniti, razen, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.461 Torej se 

krivda zdravstvenega delavca domneva, ta pa jo mora ovreči, če se želi razbremeniti 

odgovornosti. 

  

V primeru nekrivdnega sistema odškodninske odgovornosti pa je pomembna predvsem 

vzročna zveza med škodnim dogodkom ter ravnanjem zdravstvenega delavca, a je kljub 

temu v večini sistemov potrebno dokazati, da bi se bilo škodni posledici mogoče izogniti 

ter da do nje ne bi prišlo, če bi poseg opravil “najboljši strokovnjak”. Pravilo o možnosti 

izognitve zdravstveni škodi ter standard najboljšega strokovnjaka sta pravna standarda 

oz. pojma, ki ju praksa napolnjuje v vsakem primeru posebej. Marsikdaj ju je težko 

dokazati, zato se lahko zgodi, da bo zdravstveni delavec pacientu povzročil škodo, 

vendar pa je slednji, kljub temu, da gre za nekrivdni odškodninski sistem, ne bo dobil 

povrnjene.    

  

Sistemi krivdne odškodninske odgovornosti bi v praksi lahko delovali bolj pošteno, saj 

so usmerjeni v ravnanje povzročitelja škode in ne v dokazovanje posamičnih 

hipotetičnih situacij (npr. »ali bi se bilo poškodbi lahko izognili«).462 

 

 

4.2.7 Odvisnost upraviteljev nekrivdnega odškodninskega sistema od vladnih 

navodil  

V kolikor so nekrivdni odškodninski sistemi financirani s strani države, ima lahko vlada 

prevelik nadzor nad njimi, kar pomeni, da so lahko nagnjeni k temu, da sprejemajo 

neposredna navodila vlade in se ji podrejajo v želji po ohranitvi financiranja. Navedeno 

se je v nekaterih državah že izkazalo za resnično: to je pri odškodninah, ki se izplačujejo 

                                                 
461 Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07, 64/16 - odl. US, 20/18. 
462 Višje sodišče v Mariboru, I Cp 1161/2014, 25. november 2014. 



106 
 

delavcem za delovne nesreče in poškodbe pri delu, kjer so države za tovrstne odškodnine 

vzpostavile posebne sklade.463 

 

Jasno je, da bi za nemoteno delovanje nekrivdnega odškodninskega sistema temu morala 

biti dodeljena zadostna sredstva. Če bi nekrivdni odškodninski sistem financirala država 

in bi ta blagajna bila celo združena s kakšno drugo državno blagajno, bi se država v 

primeru varčevalnih ukrepov, npr. zaradi krize, lahko posegla tudi na to področje in 

sredstva omejila.464 To pa bi vplivalo na višino izplačanih odškodnin in bi lahko, 

posledično, ob tem, da vemo, da nekrivdni odškodninski sistemi že tako ali tako ne 

zagotavljajo povračila popolne odškodnine, institut odškodnine popolnoma izvotlilo. 

 

4.2.7.1 Povečevanje števila zahtevkov: dolgoročno tveganje drage birokracije  

V državah, ki so uvedle nekrivdni odškodninski sistem, se je s časom število zahtevkov 

za odškodnino povečevalo. Večje število zahtevkov pa je pomenilo večjo obremenitev 

subjekta, ki je zadolžen za izplačilo odškodnin ter povečanje stroškov za vodenje njegove 

administracije. Tovrsten trend so opazili v vseh skandinavskih državah: na Finskem se 

je  med leti 2010 in 2016 število zahtevkov povečalo za več kot 20 odstotkov. Na Švedskem 

je bila rast najvišja, saj se je število zahtevkov povečalo za več kot 50 odstotkov. Na 

Danskem se je do leta 2016 število zahtevkov prav tako povečevalo, vendar pa se je od 

leta 2017 dalje pričelo nekoliko zmanjševati. Tudi na Norveškem so do leta 2015 beležili 

rast v obsegu več kot 30 odstotkov, vendar se je le-ta že leta 2016 pričela zmanjševati.465 

Upoštevaje navedene podatke pa ni mogoče sklepati, ali je upad oziroma stagnacija 

zahtevkov stalne ali zgolj začasne narave. 

  

V Veliki Britaniji so ocenili, da bi bila uvedba nekrivdnega odškodninskega sistema 

izredno draga, saj je glavni zdravstveni urad (Chief Medical Office) ocenil, da bi se tudi s 

25 odstotnim zmanjšanjem sedanjih zneskov odškodnin strošek odškodninske sheme 

                                                 
463 Weisbrot, Breen, Why don't we create a no-fault scheme for medical injuries, URL: 

http://theconversation.com/why-dont-we-create-a-no-fault-scheme-for-medical-injuries-25329 (20. 6. 2019). 
464 Rebolj, Vpliv varčevalnih ukrepov vlade na primer protokola vlade Republike Slovenije (2012), str. 37. 
465 The Finish Patient Insurance centre, Annual report 2017: Cases reported to the Patient Insurance Centre in 

2012-2017 by year of decision, URL: 

http://www.pvk.fi/templates/vinha/services/download.aspx?fid=397510&hash=3e84407c39cd27bf7dfed209d5a1

1a9792702cf3bbab0e7804b0ea9e6b0f02d2, str. 5. 
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gibal med 1,6 do 28 milijard funtov na leto, kar je, v primerjavi s 400 milijoni odškodnin, 

ki so bile v letu 2000-2001 izplačane zaradi zdravniške malomarnosti, izredno velik 

znesek.466 

  

Izboljšanje položaja pacientov, ki ga s seboj prinaša nekrivdni odškodninski sistem, se 

torej nedvomno kaže v povečanju števila zahtevkov, ki jih vlagajo oškodovani pacienti 

zoper izvajalce zdravstvenih storitev. Ugodnosti, ki velikemu deležu pacientov prinašajo 

boljše varstvo pravic in lažji dostop do odškodnine, po drugi strani za ponudnike 

zdravstvenih storitev, zavarovalnice in družbo prinašajo tudi določene negativne 

posledice. Veliko število zahtevkov namreč pomeni, da je potrebno za odškodnine 

odšteti več denarja, kar predstavlja breme za zavarovalnice ali državo. Seveda lahko 

zakonodajalec vedno sprejme določene ukrepe, s katerimi prepreči, da bi izgubili nadzor 

nad naraščajočim številom zahtevkov. To lahko stori na različne načine: s skrajšanjem 

rokov, v katerih je potrebno vložiti zahtevke ali pa z omejitvami narave ali zneska 

odškodnine, ki naj se izplača. Navedeni ukrepi pa so nepopularni, saj lahko ogrozijo 

položaj oškodovanih pacientov in njihove možnosti, da pridobijo odškodnino za 

zdravstveno škodo, ki jim je bila povzročena.467 

  

Kljub vsemu je ugotovitev, da je povečanje števila zahtevkov izključna posledica uvedbe 

nekrivdnega odškodninskega sistema, preuranjena. Konec koncev se število 

odškodninskih zahtevkov povečuje tudi v drugih državah, ki niso uvedle nekrivdnega 

odškodninskega sistema. Za to so odgovorni številni dejavniki, kot je na primer 

povečanje števila zdravstvenih posegov, pacienti se vse bolj zavedajo svojih pravic 

oziroma upravičenj do odškodnine, zmanjšuje se ugled in avtoriteta zdravnikov, 

povečuje se število tovrstnih sodnih zadev, velik vpliv imajo tudi mediji s svojim 

poročanjem o odmevnih zadevah.468 Logično je domnevati, da so navedeni dejavniki vsaj 

delno prispevali k povečanju števila zahtevkov tudi v državah, ki so uvedle nekrivdni 

odškodninski sistem. 

 

                                                 
466 Herring, MEDICAL LAW AND ETHICS (2018), str. 143. 
467 Dute, Faure, Koziol, NO-FAULT COMPENSATION IN THE HEALTH CARE SECTOR, str. 463. 
468 Ibidem, str. 467. 
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4.2.8 Poseg v pravico do sodnega varstva 

Nekrivdni odškodninski sistemi v nekaterih primerih preprečujejo dostop do sodišča.469 

Tako omejevanje lahko pomeni poseg v pravico do poštenega sojenja, ki izhaja iz 6. člena 

Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljih svoboščin (EKČP).470 

Vsakdo ima namreč pravico, da o njegovih pravicah odloča neodvisno in nepristransko, 

z zakonom ustanovljeno sodišče. Države podpisnice konvencije tako ne morejo uvesti 

nekrivdnega odškodninskega sistema, brez da bi ohranile možnost odškodninske tožbe 

v okviru klasičnega odškodninskega sistema, saj bi s tem lahko kršile EKČP.471 Podobno 

jamstvo zagotavlja tudi pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave Republike 

Slovenije. 

 

Večina nekrivdnih odškodninskih shem dostopa do sodišča ne omejuje.472 Dostop do 

sodišča tako ni omejen na Norveškem, Finskem, Danskem in Švedskem. Nasprotno je 

direkten dostop do sodišča omejen na Novi Zelandiji, vendar ureditev omogoča 

posredno pravno varstvo po pritožbeni poti zoper odločbe organov nekrivdnih 

odškodninskih shem.473 Pravica do poštenega sojenja je tako omejena zgolj v vidiku 

neposrednega sodnega varstva v okviru klasičnega odškodninskega sistema, ohranjena 

pa je sodna kontrola nad odločitvami organov, ki odločajo o zahtevkih v okviru 

nekrivdnih odškodninskih shem. 

  

                                                 
469 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 301. 
470 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), Ur. l. RS, št. 33/94. 
471 Šadl, Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v 

slovenskem prostoru (2018), str. 16. 
472 Žnidaršič Skubic, CIVILNO MEDICINSKO PRAVO (2018), str. 100. 
473 Farrell, Devaney, Dar, No-Fault Compensation schemes for medical injury: a review (2010), str. 30. 
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5 Ankete  

 

5.1 Odškodninski sistemi v zdravstvu: pogled zdravnika 

5.1.1 Uvod 

Napake so sestavni del različnih vrst poklicev in tako je žal tudi pri poklicu zdravnika. 

Pri nekaterih drugih poklicih napake nimajo tako drastičnih posledic kot pri zdravnikih. 

Vsi poznamo rek »motiti se je človeško«, a ko pride do zdravniške napake, to postane 

nesprejemljivo. Ne le, da napaka vpliva na pacientovo zdravje, ampak tudi na zdravnika 

samega, zdravstveno ustanovo ter celotno družbo, kar ima za posledico nezaupanje 

pacientov do zdravnika in pogosto tudi iskanje drugega mnenja. Da bi preprečili napake, 

se zdravniki zatekajo k »defenzivni medicini«, ki pa ne predstavlja dolgoročne rešitve 

problema. K preprečevanju napak ključno prispeva učenje iz tujih napak. Analiza takih 

dogodkov pomaga preprečevati napake in vzpostaviti kavtele za bolj varno delo 

zdravnikov. 

 

5.1.2 Pojem zdravniške oz. zdravstvene napake 

Pod zdravniške napake v širšem smislu uvrščamo:474 

1. napake v postopku ali izboru zdravljenja, 

2. napake v pojasnilni dolžnosti, 

3. napake pri vodenju medicinske dokumentacije, 

4. napake v organiziranju dela in vršenju nadzora ter 

5. napake pri uporabi medicinskih pripomočkov in aparatov. 

 

Med zdravniške napake v ožjem smislu pa spadajo le napake v postopku ali izboru 

zdravljenja.475 

 

                                                 
474 Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 112. 
475 Ibidem. 
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Po kodeksu zdravniške etike je zdravnik dolžan pri svojem delu upoštevati znanstvena 

in strokovna dognanja sodobne medicine, zato se stalno izobražuje in stori vse, kar je v 

njegovi moči, za kakovostno in varno obravnavo pacienta.476 

 

Zdravniki in pravniki pa so skupaj oblikovali definicijo zdravniške napake: »Zdravniška 

napaka je napaka, ki se zgodi  pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Pomeni odstopanje 

od pričakovanih norm zdravstvene stroke in od tega, kar se v stroki obravnava kot 

običajno in pravilno.« Pojem zdravniške napake torej povezujemo z negativnim 

odstopanjem od medicinskega standarda.477 

 

V medicini ne obstajajo priročniki izbranih norm, kjer bi lahko razbrali pravilno 

ravnanje v zvezi z določenim problemom. Obstajajo protokoli zdravljenja, ki pa so zgolj 

priporočilo oz. orientacijski okvir zdravnikom pri postopanju v konkretnih primerih. 

Odstop od takega standardnega protokola bi lahko bil znak, da gre za zdravniško 

napako, vendar pa za zdravniško napako lahko štejemo tudi slepo sledenje protokolu, ki 

ne zadosti zdravnikove skrbnosti pri obravnavi pacienta.478 

 

5.1.3 Obvladovanje napak 

Problema se lahko lotimo na individualni ravni ali na ravni sistema. Na individualni 

ravni je ključno sporazumevanje med pacientom in zdravnikom. Nezadovoljstvo 

pacientov kot posledica neustreznega sporazumevanja je v dveh tretjinah primerov 

razlog, ki ob neugodnem izidu zdravljenja pacienta motivira, da se odloči za tožbo zoper 

zdravnika.479 

 

Ključen je nadzor in preprečevanje zdravniških napak s strani zdravstvene ustanove. Ta 

se ravna po pravilniku o notranjem nadzoru. Načela te organizacije so:480 

                                                 
476

 Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije, 1. člen Kodeksa zdravniške etike, URL: 

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/zbornicni-akti/kodeks-2016.pdf?sfvrsn=2 (28. 3. 2019). 
477 Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 112–

113. 
478 Ibidem, str. 113. 
479Kersnik, Zdravstvene napake (2002), str. 3. 
480 Ibidem, str. 4. 
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- čim manjše število zaposlenih, oddelkov in služb, ki se ukvarjajo s posameznim 

bolnikom, 

- poimenska identifikacija čim večjega števila sodelujočih pri oskrbi, 

- natančni protokoli uporabe zahtevne medicinske tehnologije, 

- protokoli za čim več vsakdanjih postopkov (umivanje, razkuževanje rok, delo z 

nevarnimi odpadki, razdeljevanje zdravil, …), 

- izdelava kliničnih poti za čim več bolezni, 

- določitev formalnih poti izmenjave informacij o oskrbi pacienta, 

- spodbujanje neformalne komunikacije med poklicnimi skupinami, ki se ukvarjajo 

s posameznim pacientom, 

- delo z zaposlenimi, motiviranje, nagrajevanje za uspehe in spodbujanje poklicne 

kariere, 

- zmanjšanje vpliva zunanjih dejavnikov na izpolnjevanje poslovnih ciljev, 

- s strani plačnika in zdravstvene politike zagotovljeno stabilno financiranje ter 

- zagotavljanje varnosti, obvladovanje tveganj, odkrivanje izjemnih dogodkov in 

pritožbeni sistem. 

Vse navedeno predstavlja del sistema kakovosti organizacije. 

Prav tako nadzor izvaja Zdravniška zbornica, ki nadzira strokovno delo zdravnikov, 

poznamo pa tudi notranji nadzor.481 

 

5.1.4 Vloga zdravnika v krivdnem odškodninskem sistemu 

Odškodninska odgovornost zdravnika je povezana z napačnim ravnanjem pri obravnavi 

pacienta. V Sloveniji sicer nimamo uradnih statističnih podatkov o številu 

odškodninskih zahtevkov zoper zdravstveno ustanovo ali zdravnike kot posameznike, 

vendar po podatkih Slovenskega zavarovalniškega združenja število zahtevkov hitro 

narašča. Število vloženih tožb pa ne odraža dejanskega števila napak, saj se ne končajo 

vse napake z odškodninskim zahtevkom. Prav tako so ugotovili, da narašča tudi višina 

odškodnin, ki jih dosojajo sodišča.482 

 

                                                 
481 Ibidem, str. 4. 
482 Samec Berghaus, Falicijan Pristovšek, Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika (2016), str. 111. 
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Za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom, odgovarja pravna ali fizična 

oseba, pri kateri je delavec delal takrat, ko je bila škoda povzročena, kar v zdravniškem 

poklicu pomeni, da plačilo odškodnine pade na pleča zdravstvene ustanove, ne pa na 

zdravnika samega. Vendar imamo v Sloveniji vse več zasebnih zdravstvenih ustanov in 

ambulant, za katere vprašanje odškodnine ni postranskega pomena.483 

 

Pomembno vprašanje glede odgovornosti za zdravniško napako je, ali je bil potek 

oziroma rezultat zdravljenja posledica nesrečnih okoliščin ali ravnanja zdravnika, ki je 

škodilo pacientovemu zdravju. Velikokrat tudi pri pravilno izbranem in izvedenem 

načinu zdravljenja pride do zapletov, ki pripeljejo do poslabšanja pacientovega stanja. 

Takrat govorimo o neizbežnem življenjskem teku dogodkov. V primeru zapleta je 

odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove izključena.484 

 

Odškodninski spori v zdravstvu se v večini ne razlikujejo od drugih odškodninskih 

postopkov in tako je tudi v sporih zaradi zdravniških napak v postopkih zdravljenja 

trditveno in dokazno breme na pacientu. Na zdravstveni ustanovi oziroma tožencu pa 

je dokazno breme vestnega in medicinsko korektnega zdravljenja.485  

 

Pri krivdnem odškodninskem sistemu gre torej postopek odločanja o krivdi preko 

sodišča, kjer zdravnik skuša dokazati, da je ravnal vestno in korektno. Problem je, da je 

ta postopek zelo dolg, včasih lahko traja tudi več let, zdravnik se mora poleg službe 

ukvarjati še z obtožbami na svoj račun, kar pobere veliko energije in časa. Ob tem lahko 

pride tudi do pomanjkanja motivacije za delo. Dodaten problem lahko velikokrat 

predstavljajo tudi mediji. Za razliko od napak v drugih poklicih se napake zdravnikov 

vedno pogosteje pojavljajo v medijih, kar še dodatno negativno vpliva na zdravnike in 

jih zaradi morebitnega dodatnega tveganja odvrne od uporabe manj poznanih oblik 

zdravljenja, ki bi jih v drugačnih okoliščinah upali uporabiti.486 

 

                                                 
483 Ibidem. 
484 Ibidem, str. 115. 
485 Ibidem, str. 118. 
486 Ibidem, str. 122. 
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5.1.5 Vloga zdravnika v nekrivdnem odškodninskem sistemu 

Nekrivdni odškodninski sistem v zdravstvu, ki ga poznajo na primer na Novi Zelandiji 

in v skandinavskih državah, obstaja pa tudi v nekaterih drugih jurisdikcijah, a največkrat 

velja le za določena, specifična področja (npr. za obvezno cepljenje v Sloveniji, za okužbo 

s HIV ob prejemu transfuzije v Španiji, Avstriji in Nemčiji in podobno). Na Novi Zelandiji 

in v skandinavskih državah je sistem obligatoren, kar pomeni, da morajo izvajalci 

zdravstvenih storitev v njem obvezno sodelovati. Pacienti so upravičeni do odškodnine 

na podlagi zakona in ne na podlagi zavarovalne pogodbe, sklenjene med zdravstveno 

ustanovo in zavarovalnico.487 

 

Pacient v nekrivdnem odškodninskem sistemu odda zahtevek za odškodnino, ki ga 

obravnava poseben organ, ki se od države do države sicer razlikuje, a v nobenem primeru 

ne gre za sodišče. Na odločitev (državnega ali kvazizavarovalniškega) organa se pacient 

lahko pritoži in njegov zahtevek gre v ponovno obravnavo pritožbenega organa. V 

kolikor tudi pritožbeni organ zahtevek zavrne, lahko sledi uveljavljanje odškodnine v 

sodnem postopku. Pomembno je, da je v nekrivdnem odškodninskem postopku pacient 

razrešen dolžnosti predložitve dokumentacije oziroma vseh potrebnih dokazil v 

postopku, saj jih organ, ki odloča, pridobi sam.488 

 

Zdravnik se torej v tem sistemu ne zagovarja na sodišču, ampak le predloži potrebno 

dokumentacijo pristojnemu organu, ki to od njega zahteva. Prav tako so zdravniki v večji 

meri spodbujeni k polnemu sodelovanju in razjasnjevanju konkretne zadeve, kot to velja 

za krivdne odškodninske sisteme. S tem,  ko zdravnik pacientu pomaga priti do 

odškodnine, se izboljšuje odnos med pacientom in zdravnikom, saj ne delujeta več drug 

proti drugem, ampak sodelujeta. To pozitivno vpliva tudi na nadaljnjo delo zdravnika in 

vzpodbuja večje zaupanje med pacienti in zdravniki.  

 

Veliko avtorjev zagovarja stališče, da bi bilo bolj produktivno, da bi pozornost in 

razpoložljiva sredstva vlagali v  skrb, da se primeri zdravniških napak ne bi nikoli več 

                                                 
487 Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 92–94. 
488 Ibidem, str. 95. 
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ponovili, kot pa da se išče krivca.489 Ravno na takšni predpostavki pa je zgrajen nekrivdni 

odškodninski sistem. Raziskave britanskega  National Healt Service so pokazale, da se v 

pretežnem delu škodni primeri v zdravstvu ne dogajajo zaradi malomarnega ravnanja 

posameznega zdravnika ali zdravstvenega delavca, pač pa predvsem zaradi 

najrazličnejših napak in pomanjkljivosti zdravstvenega sistema.490 Ker so v nekrivdnem 

odškodninskem sistemu prisotni mehanizmi, ki zdravnike spodbujajo k priznavanju 

napak in njihovemu beleženju, bi se na ta način lahko odkrilo več napak in se jih v 

prihodnje tudi lažje preprečevalo. 491  

 

5.1.6 Analiza ankete 

V sklopu projekta smo izvedli anketo med študenti medicine in zdravniki. V anketi smo 

želeli preveriti koliko anketiranci poznajo veljavni sistem odškodninske odgovornosti in 

ali poznajo nekrivdni odškodninski sistem. Po krajši predstavitvi obeh sistemov smo 

postavili nekaj vprašanj o določenih prednostih in slabostih vsakega od njiju.  

Anketo smo razdelili med  študente medicine od četrtega do šestega letnika, nato pa 

smo jo po elektronski pošti poslali tudi profesorjem, ki predavajo klinične predmete. V 

anketi je sodelovalo 70 oseb, od tega je bilo 19 (27 %) moških in 51 žensk (73 %).  V 

navedenem vzorcu je 55 anketirancev pripadalo starostni skupini od 21 do 30 let (55 %), 

3 anketiranci starostni skupini od 31 do 40 let (4 %) in 12 anketirancev starostni skupini 

nad 41 let (17 %). Večina sodelujočih so bili študenti in sicer kar 51 udeležencev (73 %), 

19 pa jih je bilo zaposlenih oz. profesorjev (19%). 

 

Anketa je vsebovala 12 vprašanj, od tega jih je bilo 10 zaprtega in 2 odprtega tipa. 

 

5.1.6.1 Rezultati 

Na prvo vprašanje, to je ali poznajo veljavni krivdni odškodninski sistem v zdravstvu, je 

48 % odgovorila, da ga pozna, in 52 %, da ga ne pozna. Vsi, ki so odgovorili, da sistema 

ne poznajo, so bili študenti. 

                                                 
489 Merry, How does law recognize and deal with medical errors (2009), str. 265 
490 Institute of medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America: To Err is Human (2000), URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/ (28. 3. 2019). 
491Žnidaršič Skubic, Odškodninski sistemi v zdravstvu (2017), str. 90. 
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Sledil je kratek opis krivdnega odškodninskega sistema za tiste, ki ga ne poznajo in nato 

vprašanje ali se jim zdi, da zdravniki delajo veliko dodatnih nepotrebnih preiskav, zgolj 

zato, da bi se izognili tožbam. Tukaj je 64 % anketiranih odgovorilo z da in 19 % z ne.  

 

Na tretje vprašanje, ali se jim zdi, da so zdravniki bolj pod stresom, ker jih lahko pacienti 

za vsako manjšo napako tožijo, je 93 % anketirancev odgovorilo z da in 7 % z ne. 

Pri četrtem vprašanju, ki se je glasilo, ali poznajo nekrivdni odškodninski sistem, je 48 

% vprašanih odgovorilo z da in 52 % z ne.  Od teh, ki so odgovorili z da, je bilo 13 že 

zaposlenih, ostali so bili študenti. 

 

Zatem je zopet sledil opis sistema za tiste, ki zanj še niso slišali in nato vprašanje ali 

menijo, da je ta sistem bolj ali manj ustrezen od krivdnega odškodninskega sistema. Na 

tem mestu je 95 % anketirancev odgovorilo, da se jim zdi nekrivdni odškodninski sistem 

bolj ustrezen in 5 %, da se jim zdi manj ustrezen. 

 

Sledilo je vprašanje odprtega tipa, kjer so anketiranci razložili svojo odločitev pri 

prejšnjem vprašanju. Večinoma so pojasnili, da je ustreznejši zaradi lažjega in hitrejšega 

reševanja zadev, da zmanjša pojavnost defenzivne medicine, da se vzpostavi večje 

zaupanje med pacienti in zdravniki, da zdravniki niso več toliko pod stresom, da bi bilo 

manj prikrivanja zdravniških napak in več preprečevanja ponovitev napak in tako 

vzpostavitev bolj varnega okolja za paciente. Tisti, ki pa so odgovorili, da je sistem manj 

ustrezen, trdijo, da je to zato, ker bi prišlo do dviga cen zdravstvenih storitev in 

zmanjšanja dostopnosti kvalitetne zdravstvene oskrbe ter tudi zato, ker bi število 

zahtevkov, ki že tako narašča, še bolj poraslo. 

 

Pri sedmem vprašanju, ki je anketirance spraševalo po njihovem mnenju glede števila 

zdravniških napak, če bi uvedli nekrivdni odškodninski sistem, je 66 % anketirancev 

odgovorilo, da bi število ostalo enako, 24 % je bilo odgovorov, da bi se število napak 

zmanjšalo in 6 %, da bi se število napak povečalo. 

 

Sledilo je vprašanje odprtega tipa v katerem so razložili svojo odločitev pri prejšnjem 

vprašanju. Večna, ki je trdila, da bi se število napak povečalo, so odgovorili, da bi bilo to 
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zato, ker bi se zaradi več prijav odkrilo večje število napak. Tisti, ki trdijo, da bi število 

napak ostalo enako, so odgovorili, da so napake neodvisne od sistema, saj niso posledica 

neznanja ali neveščosti, ampak so splet okoliščin, na katere zdravnik nima vpliva. Tisti, 

ki so odgovorili, da bi se število napak zmanjšalo, so zapisali, da bi bil vzrok predvsem v 

boljšem vodenju evidenc napak, ki bi bistveno prispevale k izboljšanju preventive na tem 

področju.  

 

Pri devetem vprašanju, t.j. ali se bi zdravniki v nekrivdnem odškodninskem sistemu 

počutili manj obremenjene zaradi manjše grožnje tožb, je 90 % vprašanih odgovorilo z 

da in 10 % z ne. 

 

Pri desetem vprašanju, ki je anketirance spraševalo, ali bi se jim zdelo boljše, da se dela 

na preprečevanju zdravniških napak sistemsko ali da se za napako kaznuje zdravnika, ki 

tako te napake ne bo več ponovil, je 93 % anketirancev izbralo opcijo, da je boljše napake 

preprečevati sistemsko. Zanimivo je, da se jih je 7 % odločilo za možnost »drugo« in ob 

tem zapisalo, da je potrebna kombinacija obeh rešitev: to je, da je potrebna izboljšava 

sistemske preventive ter hkrati opozorilo zdravniku, ki je napako storil. 

 

Sledilo je vprašanje ali se jim zdi, da pacienti pogosto ne zaupajo zdravniku in iščejo 

drugo mnenje, na katero je 47 % odgovorilo, da se to dogaja pogosto, 46 %  da se to 

dogaja redko, 7 % anketirancev pa je izbralo možnost »drugo« in zapisalo, da veliko ljudi 

preverja mnenja zdravnikov na spletu in pri drugih zdravnikih in tako obremenjujejo 

sistem. Pojasnili so tudi, da je vprašanje, ali bo iskal drugo mnenje ali ne odvisno 

predvsem od pacientove starosti, izobrazbe in izkušanj.  

 

Zadnje vprašanje je bilo, ali vedo, da v Sloveniji že obstaja nekrivdni odškodninski sistem 

na področju cepljenja, na kar je 14 % anketirancev odgovorilo z da in 86 % z ne. 

5.1.6.2 Refleksija 

Pri analizi ankete so nas najprej presenetili odgovori na prvo vprašanje, ki je pokazalo, 

da večina vprašanih ne pozna veljavnega slovenskega - krivdnega odškodninskega 

sistema. Ob podrobnejši analizi smo ugotovili, da so bili vsi, ki so na to vprašanje 
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odgovorili nikalno, študenti. Ob omejitvi na anketiranje višjih letnikov medicine so nas 

relativno slabi rezultati poznavanja sistema presenetili. Res je sicer, da se študenti s 

sodno medicino srečajo šele v petem letniku, po drugi strani pa je (vsaj površno) 

poznavanje odškodninske odgovornosti del splošne razgledanosti.  

 

Na drugi strani je bilo nekoliko presenetljivo dejstvo, da je veliko anketirancev že 

poznalo nekrivdni odškodninski sistem, pri čemer to niso bili le že zaposleni zdravniki, 

ampak tudi študenti. Pričakovali smo, da bodo na tem mestu bistveno bolj prevladovali 

tisti, ki sistema ne poznajo, v primerjavi s tistimi, ki so za sitem že slišali.   

 

Ob razmišljanju o ustreznosti ankete oziroma njenih vprašanj smo bili naknadno 

nekoliko kritični do primernosti vprašanja o tem, ali je nekrivdni odškodninski sistem 

bolj ali manj ustrezen od splošnega. Vprašljivo je zlasti to, ali so odgovori povsem 

relevantni, saj je opis vključeval predvsem pozitivne lastnosti tega sistema. Zaradi tega 

se je za tistih 52 %, ki so zanj prvič slišali oziroma o njem nekaj prebrali, zagotovo zdel 

boljši kot trenutni sistem. Zdi pa se mi, da so z obrazložitvijo svoje odločitve zelo dobro 

izpostavili prednosti in slabosti nekrivdnega odškodninskega sistema in tudi pokazali 

razumevanje le-tega. Tudi pri vprašanju o tem, kaj bi se, pod različnimi predpostavkami, 

zgodilo s številom zdravniških napak, so dobro in logično izpostavili okoliščine, o 

katerih smo razmišljali tudi sami.  

 

Pomembna ugotovitev, ki jo lahko izvedemo iz predstavljene ankete pa je tudi to, da je 

nekrivdni odškodninski sistem v Sloveniji na področju cepljenja zelo slabo poznan. V 

anketi je za to vedelo le 11 % anketirancev in ko smo anketo podrobneje analizirali, smo 

ugotovili, da tudi večina že zaposlenih zdravnikov tega sistema ne pozna (le 3 zdravniki 

od 19, ki so sodelovali v anketi, so ga poznali, ostali so bili študenti). To se mi zdi 

zaskrbljujoče, saj je zdravnik tisti, ki na primer lahko ugotovi, da je pri pacientu prišlo 

do neželene posledice zaradi cepljenja in bi ga lahko usmeril naprej v postopek 

pridobitve odškodnine. Če pa o tem ni poučen, pacient sam pa ni dovolj asertiven, lahko 

nikoli ni odškodovan za posledico, s katero bo moral živeti do konca življenja. 
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5.2 Odškodninski sistemi v zdravstvu: pogled z vidika osebja, ki izvaja 

zdravstveno nego  

5.2.1 Uvodno  

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe so pomembni zagovorniki koristi pacienta in mu 

nudijo fizično, psihično, duhovno, socialno in moralno podporo. Delovanje zdravstvene 

nege in oskrbe močno vpliva na življenje ljudi in na njihovo zdravje, z izvajanjem nalog 

prevzemajo odgovornost, ki jo poleg zakonov in predpisov opredeljuje tudi etična drža 

posameznika, katera izhaja iz njegovih  moralnih vrednot.492   

 

Zdravstvena obravnava postaja s časom vedno bolj zahtevna, v ospredju so predvsem 

dostopnost, kakovost in varnost obravnave, pomemben del pa je tudi zdravstvena in 

babiška nega, od katere se danes pričakuje veliko. Vse pomembnejša je vloga zaposlenih 

z vidika znanj in prispevka k rezultatom dela. Izvajati zdravstveno obravnavo, ki bo 

skladna s smernicami in standardi, zmogljiva in stroškovno učinkovita, predstavlja velik 

globalni izziv.493  

 

Zdravstvena nega je etična disciplina, povezana je s stalnim presojanjem o dobrem, 

pravilnem in koristnem. Da to za pacienta zagotovimo, morata biti strokovnost in etika 

vedno povezana.494 

 

5.2.2 Odgovornost v zdravstveni negi 

Pri razpravi o odgovornosti medicinske sestre za poslabšanje zdravja, lahko ločimo dve 

situaciji:4 

1. medicinska sestra je pri izvajanju določenih del podrejena zdravniku, odvisno od 

narave dela. Poznamo stopenjsko delitev del med medicinsko sestro in zdravnikom, saj 

nekatera dela lahko prenese na diplomirano medicinsko sestro, nekatera pa na srednjo 

medicinsko sestro. Posledica stopenjske delitve dela je tudi stopenjska odgovornost, pri 

kateri je poudarek na tem, da  nihče ne sme prenesti na drugega svojih lastnih dolžnosti 

                                                 
492 Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, Ur. l. RS št. 71/2014. 
493 Ažman, Odgovornost v zdravstveni in babiški negi, URL: https://www.planetgv.si/clanki/odgovornost-v-

zdravstvu-zdravstvena-in-babiska-nega (5. 4. 2019).  
494 Skela Savič, Odgovornosti za razvoj zdravstvene nege: jih prepoznamo? (2014), str. 8. 
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ali odgovornosti in da je vsakemu zaposlenemu dodeljeno tisto delo, katerega obvlada 

in je pri njem izkušen.495 

2. drugi del nalog medicinske sestre obsega samostojno izvrševanje njenih poklicnih 

nalog, torej področje zdravstvene nege. V tem delu nastaja odgovornost medicinske 

sestre na podlagi poklicnih pravil, ki obsegajo dolžnost njenega delovanja. Kršitev ali 

neizpolnitev teh pravil je lahko osnova za več vrst odgovornosti, ki bodo v nadaljevanju 

predstavljene.496 

 

Temelj odgovornosti medicinske sestre  je kršitev dolžnostnega ravnanja, ki ga 

opredeljuje stroka, prav tako pa tudi pravil etičnega kodeksa in raznovrstnih pravnih 

pravil. Poznamo torej več ravni ali vrst odgovornosti: osebno ali moralno, poklicno-

deontološko, odškodninsko, disciplinsko in kazensko odgovornost.497 

 

5.2.3 Osebno–moralna odgovornost 

Naslovna odgovornost je najširša vrsta odgovornosti in pomeni odgovornost vsakega 

posameznika v zvezi z oceno lastnega ravnanja kot dobrega ali slabega.498 Razumemo jo 

kot odgovornost do svojega življenja, svojih občutij, v središče postavlja posameznika. 

Pomeni odgovornost, ki v središče postavlja posameznika in vpliva na naša partnerska 

in delovna razmerja. Je predpogoj za delovno odgovornost delavcev v zdravstveni negi. 

Odvisna je od izobrazbe, kompetentnosti, morale, etičnosti, humanosti in statusa v 

zavodu.499 Problem, s katerim se pri odgovornosti zdravstvenih delavcev pogosto 

srečamo, je odgovornost za delo v skupini, zato morajo biti dolžnosti posameznega člana 

vnaprej jasno opredeljene.500 

 

5.2.3.1 Odnos med medicinsko sestro in pacientom 

Pri obravnavi pacienta se vsakodnevno pojavljajo vrednote, dolžnosti, odgovornosti. 

Poznamo 3 modele odnosa med pacientom in medicinsko sestro: 

                                                 
495 Filipčič, Pravna odgovornost medicinske sestre za poslabšanje zdravja in izdajo poklicne skrivnosti (2002), str. 

16. 
496 Ibidem. 
497 Ibidem. 
498 Ibidem. 
499 Rešetič, Odgovornost medicinske sestre pri lajšanju pacientov bolečine na kirurškem oddelku Splošne 

bolnišnice Novo mesto (2012), str. 25. 
500 Šelih, Pravni vidiki odgovornosti in varstva medicinske sestre (1997), str. 206. 
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1. birokratski model: medicinska sestra je zvesta predvsem ustanovi, sledi 

ukazom, je poslušna, noče motiti odnosov v hiši, zato v ta namen lahko žrtvuje 

koristi pacienta. 

2. model zagovarjanja zdravnika: medicinska sestra meni, da je odgovorna samo 

zdravniku, sledi nalogam v prid raziskav, medicinske tehnologije in znanosti. S 

tem lahko krši temeljne pacientove pravice. Cilj je ohranjati zaupanje med 

pacientom in zdravnikom, vendar obenem tudi prikrivanje napak in kršenje 

pacientovih pravic, o katerih pacientova družina in on sam niso poučeni. 

3. model zagovarjanja pacientovih interesov: ima najmanj zagovornikov. V tem 

primeru medicinska sestra zagovarja pacientovo avtonomijo, njihove pravice 

oziroma pravice njihovih bližnjih do odločanja. Pacientu nudi ustrezno pomoč 

pri njegovem delovanju v lastnem interesu ter pri sprejemanju pravilnih 

odločitev. Medicinska sestra je tudi zagovornica pacientov in njihove 

avtonomije, če so njihovi interesi v nasprotju z zdravnikovimi ali interesi 

ustanove.501 

 

5.2.4 Poklicno–deontološka odgovornost  

Poklicno deontološka odgovornost je posledica kršitve etičnih pravil, ki so zapisana v 

Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.502 

 

 Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije določa standarde 

etičnega vedenja, ki jih mora medicinska sestra poznati in se po njih ravnati. 

Upoštevanje določb je obvezno za vse izvajalce zdravstvene nege. Medicinska sestra je 

etično in profesionalno odgovorna za svoje delo, zato je prav, da opravlja tista dela, za 

katera ima ustrezno izobrazbo in za katera je ustrezno usposobljena.503 

 

Komisija za medicinsko etiko v okviru Ministrstva za zdravje je dolžna ukrepati proti 

izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe, ki kršijo določbe tega Kodeksa. Kršitve določb 

ugotavlja samostojen organ- Častno razsodišče Zbornice Zveze (Zbornica zdravstvene in 

                                                 
501 Podhostnik, Osebna odgovornost izvajalcev v zdravstveni negi (2012), str. 20. 
502 Filipčič, Pravna odgovornost medicinske sestre za poslabšanje zdravja in izdajo poklicne skrivnostI (2002), str. 

16. 
503 Černog, Bohinc, Profesionalna in etična odgovornost medicinske sestre (2009), str. 223. 
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babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije)  ki, glede na stopnjo in resnost kršitve, skladno s 2. 

členom Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne 

poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah 

oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom Ministrstva za zdravje, sprejme 

odločitev o določenih ukrepih: 

- odredi opravičilo izvajalca zdravstvene nege pacientu oz. drugemu izvajalcu 

zdravstvene nege;  

- odredi dodatno izobraževanje izvajalca zdravstvene nege;  

- izvajalcu zdravstvene nege začasno ali trajno odvzame licenco za samostojno 

opravljanje dela. 

 

Temeljne naloge zdravstvene nege in oskrbe so: promoviranje zdravja, preprečevanje 

bolezni, povrnitev zdravja in lajšanje trpljenja.504 

 

5.2.5 Odškodninska odgovornost 

Pri odškodninski odgovornosti gre za zahtevke po povračilu škode, ki jo je utrpel 

posameznik (pacient - oškodovanec) zaradi neustreznega zdravstvenega posega oziroma 

nege. Temeljno pravilo je, da se je vsak dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi drugemu 

povzročil škodo. Pravilo o odškodninski odgovornosti pa se uveljavlja, če je škoda 

povzročena. Iz predstavljenih temeljev lahko povzamemo nekaj bistvenih elementov 

odškodninske odgovornosti v zdravstveni negi: medicinska sestra odgovarja, če je škodo 

povzročila s storitvijo (če nekaj bodisi aktivno stori ali pa neko ravnanje opusti, t.j. ne 

stori tistega, kar bi morala storiti). Gre za ravnanje, ki je v nasprotju s pravili stroke 

oziroma je v nasprotju s predpisanimi pravili (govorimo o dejavnostih, ki temeljijo na 

lastni pristojnosti oziroma dejavnostih, ki temeljijo na navodilih zdravnika).505 

 

Škodo se pri dejanjih zdravstvene nege ugotavlja tako, da se primerja zdravstveno stanje 

pacienta pred dejanjem medicinske sestre in po njem. Pacient ima pravico do povračila 

škode, ki mu je bila po nepotrebnem in brez njegove lastne krivde povzročena pri 

                                                 
504 Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, Ur. l. RS št. 71/2014.  
505 Šelih, Pravni vidiki odgovornosti in varstva medicinske sestre (1997), str. 206. 
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zdravljenju. Zdravstveni zavod odgovarja za škodo tudi v primeru, če jo je zdravstveni 

delavec povzročil z ravnanjem, za katerega ni bil pooblaščen.  

Z uporabo odločb Obligacijskega zakona odškodninsko odgovornost za povzročeno 

škodo ugotavlja sodišče v pravdnem postopku, ugotavlja se ali je škoda povzročena 

namenoma ali iz malomarnosti.506 

 

5.2.6 Napake v zdravstveni negi 

Termin strokovna napaka v zdravstveni negi je pod okriljem medicine, zato še nimamo 

oblikovane enotne definicije, ki bi se navezovala samo na zdravstveno nego. 

Posamezniki jo opredeljujejo kot »nevarno ravnanje«, tudi neenotnost v načrtovanju ali 

izvajanju zdravstvene nege, strokovno napako oziroma »napako izvršitve« ali »napako v 

načrtovanju«. Zaradi navedenih napak načrtovane aktivnosti ne dosežejo želenega cilja, 

ampak povzročijo dodatne telesne, duševne ali socialne probleme pacientov, kar 

bistveno zviša stroške njihove obravnave.507 

 

Aktivne napake opredelimo kot izvajanje aktivnosti zdravstvene nege (npr. razdeljevanje 

terapije) – gre za t. i. nevarno ravnanje (unsave acts) v smislu strokovnih napak (errors), 

spodrsljajev (slipes), izpadov (lapses) ter zmot (mistakes). Latentne ali skrite napake so 

sistemsko inkorporirane znotraj organizacije, procesov in zaposlenih ter (prikrito) 

vplivajo na napačne odločitve.508 

 

5.2.7 Disciplinska odgovornost 

Disciplinska odgovornost obsega kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, o katerih 

odločajo organi znotraj organizacije, v kateri je zaposlena oziroma deluje medicinska 

sestra. Disciplinski postopek in ukrepi so določeni v delovni zakonodaji in pravilnikih 

zdravstvenih organizacij. Ukrepi lahko obsegajo na primer javni opomin, denarno kazen 

in prenehanje delovnega razmerja.509 

                                                 
506 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Ur. l. RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – 

ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US. 
507Kobentar, Roljić, Gorše Muhič, Pristop k obravnavi strokovnih napak v zdravstveni negi z vidika kompetenc 

medicinske sestre (2013), str. 66-67.  
508 Reason, Human error: models and management (2000), str. 768–770. 
509 Filipčič, Pravna odgovornost medicinske sestre za poslabšanje zdravja in izdajo poklicne skrivnosti (2002), str. 

16. 



123 
 

 

5.2.8 Kazenska odgovornost 

Kazenska odgovornost je ena od najtežjih oziroma najbolj strogih oblik odgovornosti. V 

praksi je redkeje uporabljena, saj zelo omeji pravice posameznika. Obsega zaporno 

kazen in nekatere varnostne ukrepe.510 

Medicinska sestra bo lahko kazensko odgovorna, če bo spoznana kot storilka kaznivega 

dejanja malomarnega zdravljenja. To dejanje stori medicinska sestra tedaj, ko ravna v 

nasprotju s pravili zdravstvene stroke, kar pa povzroči občutno poslabšanje zdravja.511 

 

Analiza ankete o napakah v zdravstveni negi, ki je bila opravljena leta 2003, pokaže, da 

46% anketirancev (v anketi je sodelovalo 85 oseb) ne pozna pojma kazenske 

odgovornosti, kot posledice etične ali strokovne napake pri lastnem delu. Kot 

najpogostejše vzroke za pojav napak pa so anketiranci navajali utrujenost, pomanjkanje 

dodatnega strokovnega izobraževanja in neizkušenost.512 

 

Pri kaznivem dejanju malomarnega zdravljenja v okviru izvršitvenega ravnanja 

govorimo torej o kršitvah pravil stroke: medicinska sestra ni opravila svojih nalog v 

okviru zdravstvene nege in oskrbe v skladu s etičnimi kodeksi in sprejeto zdravstveno 

doktrino na podlagi 45. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.513 Poleg navedenega mora 

nastopiti tudi ustrezna posledica, tj. občutno poslabšanje zdravja pacienta. Gre za 

poslabšanje zdravstvenega stanja, ki ga sodišče ocen, kot »škodo« na pacientovem 

zdravju, vendar pa mora za ugotovitev kazenske odgovornost poslabšanje zdravstvenega 

stanja pacienta imeti določeno kvalificirano obliko, nastopiti mora v »občutni« meri. 

 

 Pri presoji kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja je pomembna tudi vzročna zveza 

med ravnanjem medicinske sestre in nastalo nedopustno posledico. Če posledica ni 

objektivno predvidljiva, ni vzročne zveze med  podano kršitvijo dolžnostnega ravnanja 

                                                 
510 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Ur. l. RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – 

ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US. 
511 Filipčič, Pravna odgovornost medicinske sestre za poslabšanje zdravja in izdajo poklicne skrivnosti (2002), str. 

16. 
512 Brodarič, Etični vidik nepravilnosti v zdravstveni negi (2013), str. 15. 
513 Filipčič, Pravna odgovornost medicinske sestre za poslabšanje zdravja in izdajo poklicne skrivnosti (2002), str. 

16. 
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in nastalo prepovedano posledico. Če poškodbena posledica nastane v primeru, ko je 

medicinska sestra storila vse, kar od nje zahteva njeno dolžnostno ravnanje, potem 

vzročna zveza ni podana (s tem pa tudi ne njena kazenska odgovornost).514 

 

Izpostaviti velja tudi možnost prekinitve vzročne zveze med ravnanjem medicinske 

sestre in nastalo zdravstveno škodo pacienta zaradi višje sile ali ravnanja tretje osebe, 

lahko tudi oškodovanca samega. Tudi če je medicinska sestra kršila strokovna pravila in 

se je pacientu zdravstveno stanje poslabšalo, zaradi prekinitve vzročne povezave ne bo 

kazensko odgovorna, saj si je pacient zaradi lastne neodgovornosti zdravje poslabšal sam 

(npr. nepravilna oskrba rane na domu).515 

Pri presojanju kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja je eden od elementov tudi 

krivda medicinske sestre. Gre za očitek, ki je vezan na sposobnosti izvrševanja 

zdravstvene nege in oskrbe konkretne medicinske sestre. Od nikogar namreč ni mogoče 

zahtevati več, kot zmore, od vsakega pa je potrebno zahtevati toliko, kolikor zmore in 

ne manj.516  

 

5.2.9 Analiza ankete 

Z namenom raziskati poznavanje odškodninske odgovornosti v sistemu zdravstvene 

nege smo izvedli anketo z naslovom »Prevzemanje odgovornosti izvajalcev zdravstvene 

nege«. 

 

Anketiranje študentov in zaposlenih v zdravstveni negi smo izvedli v obdobju od 

26.3.2019 do 6.5.2019 preko spletne strani EnKlik Anketa, kjer smo anketo tudi oblikovali. 

Izbrana populacija so bili študenti in zaposleni v zdravstveni negi, skupno število le-teh 

je bilo 270. Ustrezno izpolnjenih anket je bilo 91, izbran vzorec glede na ustrezno 

izpolnjevanje celotne ankete pa je 74. Sodelovalo je 65 žensk (88%) in 9 moških (12%), 

skupaj 61 študentov (82%) in 13 zaposlenih (18%). Glede na starostno kategorijo je bilo 

65 (88 %) starih 20-30 let, 5 (7%) od 31-40 let, 1 od 41-50 let (1 %)  in 3 (4 %) od 51-60 let. 

 

                                                 
514 Ibidem. 
515 Ibidem. 
516 Ibidem. 
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Anketa je vsebovala 9 vprašanj, 8 vprašanj je bilo zaprtega tipa, 1 vprašanje pa je bilo 

odprtega tipa. 3 vprašanja na koncu ankete so bila z namenom pridobitve  podatkov o 

spolu, starosti in statusu (študent/zaposlen/brezposeln in upokojen). 

 

5.2.9.1 Rezultati 

Na prvo vprašanje, ki je izvajalce zdravstvene nege spraševalo o načelnem odnosu s 

pacienti v njihovi vsakodnevni praksi je 80% vprašanih odgovorilo, da menijo, da 

pacienti popolnoma zaupajo v njihove sposobnosti in opravljeno delo, v 28% so se 

opredelili, da jim pacienti, zaradi slabih izkušenj, ne zaupajo, v 26% pa so bili menja, da 

jih pacienti, zaradi predhodno pridobljenih informacij z interneta, pogosto spravljajo v 

neprijeten položaj.   

 

Pri drugem vprašanju so anketiranci opredelili nivo strahu od 1 (strah ni prisoten) do 5 

(občutek zelo močnega strahu), glede na posamezne morebitne dogodke: prevzem 

odgovornosti za napake pri opravljanju intervencij, zaplet pri opravljeni intervenciji, 

morebitna tožba s strani obravnavanega pacienta, potencialna napaka pri uporabi 

tehnologije (npr. nepravilna interpretacija EKG v intenzivni enoti in neustrezno 

ukrepanje), potencialno obtožba v odškodninski pravdi pred sodiščem, občutek strahu 

pri morebiti dokazani krivdi in "umazanem imenu". Glede na posamezen (opisan) 

dogodek so občutek zelo močnega strahu (ocena 5) v največji meri ( 38%) opredelili pri 

morebitni dokazani krivdi in občutku »umazanega imena«, vse ostale dogodke pa so 

najpogosteje opredelili z oceno od 3 do 4 (srednje do srednje močen strah). 

 

Pri tretjem vprašanju, ki je anketirance spraševalo katere vrednote so jim pri njihovem 

delu najbolj pomembne in katere opažajo kot posebej pomembne pri izvajanju 

zdravstvene nege, so v največji meri (72%) odgovorili , da so to vrednote zagovarjanja 

pacientovih interesov, njegove avtonomije ter tudi spoštovanje odločitve njihovih 

bližnjih, 14% anketirancev je menilo, da naj bodo zdravstveni delavci zvesti ustanovi, tj. 

poslušni ter sledijo ukazom nadrejenih ter ne motiti odnosov v instituciji. Preostanek 

vprašanih (15%) pa je menilo, da so dolžni zagovarjati odločitve zdravnika, tj. da so 

odgovorni zgolj njemu ter so pri tem dolžni slediti njihovim nalogam v prid znanosti, 

raziskav, medicinske tehnologije, tudi če je to v škodo pacientovih pravic. 
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Pri četrtem vprašanju so se anketiranci opredelili do vprašanja, ali izvajajo dodatne 

aktivnosti zaradi strahu pred tožbo. Kar 54 % vprašanih je odgovorilo, da večkrat dnevno 

preverjajo pacientovo dokumentacijo in ali so v njej podatki ustrezno zapisani, 16 % 

vprašanih izvaja dodatne in nepotrebne zdravstveno negovalne intervencije, naročene s 

strani zdravnika, 6% anketirancev pa je odgovorilo, da so do višje izobraženih pacientov 

oziroma do tistih, ki so na višjih družbenih položajih, bolj prijazni in si vzamejo več časa 

za njihovo obravnavo. Odgovor 24 % vprašanih pa je bil, da ne izvajajo nič od naštetega. 

 

Peto vprašanje je bilo odprtega tipa, anketiranci so opisovali občutke v primeru, da bi 

eden od njihovih obravnavanih pacientov vložil odškodninsko tožbo proti njim. 

Najpogosteje so uporabili besede: občutek groze, strahu, sramu, izguba samozavesti in 

samozaupanja, jeze ter negotovosti. 

 

Pri šestem vprašanju so se anketiranci opredelili do vprašanja, kateri odškodninski 

sistem se jim zdi najbolj primeren za uporabo v našem okolju. Upoštevati moramo 

dejavnik, da anketiranci pred tem niso bili seznanjeni z značilnostim posameznega 

odškodninskega sistema, zato so podatki zgolj informativne narave.  Kar 78% vprašanih 

se je opredelilo za klasičen odškodninski sistem in 22% za nekrivdni odškodninski 

sistem.    

 

5.2.9.2 Refleksija 

Na podlagi izvedene ankete in pridobljenih rezultatov lahko izpostavim nekaj temeljnih 

ugotovitev, ki veljajo za področje zdravstvene nege in se navezujejo na vprašanja 

krivdnega in nekrivdnega odškodninskega sistema.  

 

Pri izvajanju zdravstvene nege medicinske sestre oziroma zdravstveniki prevzemajo 

visok nivo odgovornosti, delo je fizično in psihično naporno in predstavlja relativno 

visoko tveganje za pojav napak pri obravnavi pacientov. To pri izvajalcih zdravstvene 

nege in oskrbe vzbuja občutek strahu, ki niža samozavest in posledično lahko celo 

omejuje kakovostno opravljanje storitev. Izvajalci zdravstvene nege po večini sicer 

menijo, da jim pacienti v pretežni meri zaupajo, vendar se vse pogosteje soočajo s 
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pacienti, ki pridobijo nestrokovne informacije iz internetnih virov. Slednje velikokrat 

povzroči nezaupanje v strokovnost kadra medicinske nege, ki pa se, ob morebitnih 

predhodnih slabih izkušnjah pacientov, lahko še poveča.  

Pojav napak pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe ni mogoče vedno pripisati le krivdi 

posamičnega zdravstvenega delavca, ampak tudi sistemu zdravstvenega varstva. Kljub 

temu, da se je večina anketirancev opredelila, da jim pri njihovem delu največ pomeni 

zagovarjanje pacientovih interesov, avtonomije, njegovih pravic in spoštovanje odločitev 

njihovih bližnjih, pa še vedno obstaja relativno visok delež tistih, ki zaradi tradicionalne 

vloge podrejenosti zdravniku, teh postopkov ustrezno ne izvajajo.  

Zanimiva je tudi ugotovitev, da izvajalci zdravstvene nege izvajajo aktivnosti, kot je na 

primer večkratno preverjanje pacientove dokumentacije in izvajanje nepotrebnih 

zdravstveno-negovalnih intervencij, kar povzroča višje stroške v zdravstvenem sistemu 

in je pokazatelj strahu pred morebitnimi napakami oziroma posledično tožbami 

pacientov.  

Na podlagi rezultatov izvedene ankete bi lahko ugotovili, da je razkrila stanje, ki, vsaj na 

področju zdravstvene nege in oskrbe, v nekoliko večji meri kot nasprotno, govori o 

prednostih vzpostavitve nekrivdnega odškodninskega sistema. Z uvedbo slednjega bi 

namreč zelo verjetno zmanjšali pojavnost defenzivne medicine, zdravstveni delavci bi 

imeli več poguma pri izpostavitvi izvajanja napak in bi s tem, posledično, poskrbeli za 

vzpostavitev bolj kakovostne zdravstvene obravnave pacienta. Res pa je, da ugotovitev 

ni enoznačna in da je težava v tem, da bi z nekrivdnim odškodninskim sistemom lahko 

tudi lažje prikrivali morebitne napake posameznikov. S tem obstaja tudi nevarnost, da 

bi bilo izvajanje posameznih storitev zdravstvene nege in oskrbe s strani posameznih 

zdravstvenih delavcev slabše kakovosti, saj bi bil občutek odgovornosti in strahu manjši. 

Morda je bila ravno izpostavljena dilema tista, ki je botrovala temu, da je večina 

anketirancev še vedno opredelila obstoj veljavnega, krivdnega odškodninskega sistema, 

kot bolj sprejemljivega od nekrivdnega odškodninskega sistema. Ob tem pa je vendarle 

treba poudariti, da izvajalci zdravstvene nege podrobnosti različnih odškodninskih 

sistemov ne poznajo, niti jim ga v kratki anketi ni bilo mogoče primerno natančno 

predstaviti. Zato seveda velja, da bi bilo treba, za relevantno sklepanje na podlagi 

njihovega izraženega mnenja, njihovo znanje bistveno nadgraditi oziroma izboljšati.  
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5.3 Odškodninski sistemi v zdravstvu: pogled fizioterapevta 

5.3.1 Analiza ankete 

Anketa je bila opravljena z namenom raziskati stališča fizioterapevtov oziroma 

študentov fizioterapije glede vprašanja odškodninske odgovornosti v zdravstvu.   

 

Anketiranje študentov in zaposlenih v fizioterapiji smo izvedli v obdobju od 1.4.2019 do 

1.5.2019 preko spletne strani EnKlik Anketa, kjer smo anketo tudi oblikovali. Skupno 

število anketiranih je 174, od tega je bilo ustrezno izpolnjenih anket 108, celotno anketo 

je ustrezno izpolnilo 72 sodelujočih. V predstavljenem vzorcu je sodelovalo je 44 žensk 

(61) in 28 moških (39%), od tega 66 študentov (89%), 6 zaposlenih (8%) in 2 nezaposlena 

(3%). Glede na starostno kategorijo je bilo 63 (85%) starih od 20 do 30 let, 7 (9%) od 31 

do 40 let in 2 (3%) od 41 do 50 let. 

 

Anketa je vsebovala devet vprašanj, sedem vprašanj je bilo zaprtega tipa, dve vprašanji 

pa odprtega tipa. 

 

5.3.1.1 Rezultati 

S pomočjo prvega vprašanja smo izvedeli zgoraj omenjene podatke, tj. koliko od 

anketirancev je bilo študentov, zaposlenih in nezaposlenih. 

 

Na drugo vprašanje, tj. kako dobro so anketiranci informirani o odškodninskih sistemih 

v zdravstvu, jih je 79% odgovorilo, da »slabo, vendar bi si želeli biti bolj«, 11% prav tako 

slabo, a zato, ker jih ta tema ne zanima, 9% jih je informiranih dobro in 1% zelo dobro.  

 

Pri tretjem vprašanju so anketiranci odgovarjali na vprašanje s kakšno vrsto pacientov 

se v praksi največkrat srečujejo. Odgovori so bili naslednji: 54% anketiranih najpogosteje 

srečuje paciente, ki popolnoma zaupajo v njihovo delo, 45% pa paciente, ki so zaradi 

slabih izkušenj nezaupljivi.  

 

Četrto vprašanje je anketirance spraševalo o tem, v kolikšni meri se strinjajo z vnaprej 

zapisanimi trditvami. S trditvijo, da fizioterapevti pri delu nosijo ogromno odgovornost, 

se je strinjalo v okviru odgovora »vedno« 62% vprašanih ter v okviru odgovora »pogosto« 
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28%. Preostanek vprašanih se je odločil za varianti »včasih« ali pa »skoraj nikoli«. Nihče 

pa ni izbral odgovora »nikoli«. Večina od vprašanih, to je kar 60%, se včasih ne strinja z 

zdravniško diagnozo. Na vprašanje ali fizioterapevti izvajajo napačno terapijo oziroma 

je ne izvajajo pravilno je 41% vprašanih odgovorilo, da to velja »včasih«, medtem, ko je 

43% menilo, da ne izvajajo napačne terapije, oziroma je tudi ne izvajajo nepravilno. Pri 

vprašanju ali ima fizioterapija učinek na pacientu je odgovor »vedno« izbralo 33% 

vprašanih, »skoraj vedno« 30% ter »včasih« 31% anketiranih oseb. Kar 53% ima včasih 

strah pred neuspehom izvedene terapije, 39% vprašanih se boji pacientove tožbe. Strah 

pred slabim imenom ima pogosto 20% vprašanih, včasih 39% in skoraj nikoli 33%. 

Zanimiva je bila tudi opredelitev anketiranih glede vprašanja njihovega pojmovanja 

razsežnosti vlaganja tožb proti fizioterapevtom: 43% jih je odgovorilo, da fizioterapevti 

niso skoraj nikoli odškodninsko toženi s strani pacienta, 36% jim meni, da se to zgodi 

včasih, 4% pa menijo, da nikoli in enak procent je označil tudi odgovor »vedno«.  

 

Peto vprašanje je bilo odprtega tipa, anketiranci so v njem navedli občutke, ki bi jih 

prevevali v primeru, da bi eden od obravnavanih pacientov vložil odškodninsko tožbo 

proti njim. Najpogosteje so opisovali razočaranje, nesposobnost, neodgovornost, žalost, 

skrb, stres, nekateri pa so napisali tudi, da bi se počutili izkoriščene, saj fizioterapevt 

vedno naredi vse, kar je v njegovi moči, da pacientu pomaga. 

 

Pri šestem vprašanju so se anketiranci opredelili kateri odškodninski sistem se jim zdi 

najbolj primeren za uporabo v našem okolju. V 62% so se opredelili za klasičen 

odškodninski sistem in 38% za nekrivdnega. 

 

Pri sedmem vprašanju, ki je bilo zopet odprtega tipa, so anketiranci odgovarjali na 

vprašanje, ali bi se delo fizioterapevta spremenilo, če bi vedeli, da pacientova odškodnina 

ne bo neposredno odvisna od fizioterapevtovega ravnanja. Večina, tj. 68% vprašanih, je 

izbrala odgovor ne, katerega so komentirali z besedami, da si vsi zaslužijo enako in 

kvalitetno obravnavo, da je strokovnost na prvem mestu in da vedno delujejo v skladu s 

predvidenimi strokovnimi postopki, brez strahu pred tožbo. Tisti, ki so mnenja, da bi se 

njihovo delo spremenilo, tj. 32% vprašanih, pa so odgovor komentirali v smislu večje 

sproščenosti pri delu, saj bi se osvobodili strahu pred tožbami.  
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5.3.1.2 Refleksija 

Na podlagi rezultatov izvedene ankete lahko izpostavimo nekaj temeljnih ugotovitev o 

razmišljanju fizioterapevtov (in bodočih fizioterapevtov) o odškodninski odgovornosti v 

povezavi z opravljanjem njihovega poklica.   

 

Zanimivo je, da fizioterapevti menijo, da se še vedno kar v precejšni meri srečujejo s 

pacienti, ki jim ne zaupajo popolnoma oziroma sumijo v njihove sposobnosti zaradi 

slabih preteklih izkušenj. Pokazali so, da jim navedene okoliščine, kljub temu, da se 

trudijo pacientom pomagati na najboljši možni način, znižujejo samozavest, prav tako 

pa krhajo odnos in zaupanje v odnosu med njimi in pacienti. Kljub temu, da se ne zgodi 

pogosto, da fizioterapija na pacientu ne bi imela nikakršnega učinka, je strah pred 

neuspehom in posledično pred tožbo pacienta prisoten še v relativno veliki meri. Včasih 

so pacienti lahko upravičeno nezadovoljni, včasih pa je nezadovoljstvo posledica 

prevelikih pričakovanj. Kljub temu, da se fizioterapevti držijo določenih postopkov, je 

treba poudariti, da pri fizioterapiji težko zagotovimo določeno stopnjo izboljšanja pri 

vsakem pacientu, saj vsak pacient potrebuje individualno obravnavo, različni postopki 

pa lahko na pacienta tudi različno učinkujejo. Problem pri analizi rezultatov terapije 

nastane tudi v povezavi z odkritostjo pacienta glede njegovih lastnih prizadevanj za 

rehabilitacijo. Slednja je namreč v določenih primerih v veliki meri odvisna od njegovega 

dela, vadbe in načina življenja tudi v času, ko ni v fizioterapevtski obravnavi. Med 

anketiranci prevladuje prepričanje, da so fizioterapevti redko toženi v odškodninski 

pravdi s strani pacientov. Razlog za to je morda tudi dejstvo, da je ocena njihovega dela 

včasih dokaj kompleksna oziroma težko eksaktno utemeljiva. Tudi fizioterapevti bi, 

podobno kot vsi zdravstveni delavci, ob vložitvi tožbe pacienta občutili žalost in skrb. V 

vsakem primeru, ne glede na rezultat tožbe, pa bi jim tožba predstavljala določen stresni 

dogodek na njihovi poklicni poti, saj bi izgubili kanček zaupanja v svoje sposobnosti. 

Uvedba nekrivdnega odškodninskega sistema bi mnogim olajšala njihovo delo, saj bi 

delali bolj sproščeno, brez strahu. Iz tega lahko sklepamo, da bi se najverjetneje izboljšal 

odnos med pacientom in fizioterapevtom. Na drugi strani pa je vseeno prisoten strah 

pred večjo malomarnostjo, saj bi bile morebitne napake posameznikov lažje prikrite. Ker 

so fizioterapevti pretežno zelo slabo informirani o odškodninskih sistemih, njihovo 
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večinsko opredelitev za klasični odškodninski sistem težko pojasnimo. Anketiranci 

namreč najverjetneje ne poznajo podrobnosti, s tem pa tudi prednosti in pomanjkljivosti 

obeh sistemov. 
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6 Zaključek  

 

V okviru projekta z naslovom Nekrivdni odškodninski sistemi v zdravstvu, ki smo ga 

izvajali od začetka marca do konca junija 2019, smo želeli osvetliti področja 

odškodninske odgovornosti v zdravstvu, predvsem odškodninske odgovornosti 

zdravnika in zdravstvenih delavcev v razmerju do pacienta.  K aktualni tematiki, o kateri 

se v zadnjem času intenzivno razpravlja tako v praksi kot na zakonodajnem nivoju, smo 

želeli prispevati poglobljeno študijo področja in okrepiti razmislek uvajanja sprememb 

v naši zakonodaji. 

Preko analize trenutne zakonodajne ureditve v Republiki Sloveniji, kjer je v veljavi t. i. 

klasični sistem odškodninske odgovornosti, kjer je zdravnik ali zdravstveni delavec 

odgovoren za škodo bodisi na podlagi kršitve pogodbenih obveznosti do pacienta ali na 

podlagi deliktne odgovornosti, smo ugotovili, da je tovrsten sistem preveč osredotočen 

na vprašanje, kdo je kriv za povzročeno škodo na zdravju pacienta oziroma ali je šlo v 

konkretnem primeru za malomarno ravnanje ali ne, ne pa na vprašanje sistemskih 

rešitev, ki bi poskrbele, da se takšni primeri v prihodnje ne bi več ponavljali.  

Ena pomembnejših vrlin študije, ki je nastala v okviru projekta, je natančen in poglobljen 

pregled ureditve v izbranih državah, ki so se odločile za korenito spremembo in so 

sprejele sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti. Predstavitev ureditve na Novi 

Zelandiji in skandinavskih državah bralcu omogoči vpogled v različne pojavne oblike 

nekrivdnega odškodninskega sistema, pri čemer je mogoče ureditve zlahka med sabo 

primerjati in na njihovi podlagi razvijati nadaljnji razmislek o novih različicah 

nekrivdnih odškodninskih shem. 

Ob soočanju argumentov za in proti nekrivdnemu odškodninskemu sistemu se 

izpostavlja ključno vprašanje, katera rešitev bi bila za naš pravni prostor najprimernejša 

– uvedba nekrivdnega odškodninskega sistema po zgledu predstavljenih držav ali 

mogoče zgolj intenzivna prenovitev veljavnega sistema s posamičnimi elementi 

nekrivdnih odškodninskih shem. Spremembe v smeri boljšega varstva pacientovih 

pravic bi bile v veljavnem sistemu gotovo dobrodošle, saj po našem mnenju trenutni 

sistem pacientom kot oškodovancem ne ponuja zadostne zaščite. Vendar je sprememba 

obstoječega sistema vpeta v širši sistem obstoječe zakonodaje, pri čemer je potrebno 

razmislek o pozitivnih in negativnih učinkih še bolj poglobiti in vzeti v obzir zdravstveni 
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sistem kot celoto, pri čemer pomembno vprašanje predstavlja tudi samo financiranje 

sistema. Vsekakor pa smo mnenja, da bi bilo v trenutno veljavni sistem potrebno vnesti 

spremembe, ki bi izboljšale položaj pacienta kot oškodovanca ter odpravile obstoječe 

pomanjkljivosti trenutne ureditve. Ugotavljamo, da bi bilo primerno spremembe 

utemeljiti na idejni zasnovi nekrivdnih odškodninskih sistemov kot jih poznajo v 

skandinavskih državah, vsaj z posameznimi elementi na posebej določenih področjih 

zdravstva, če ne že v reformi sistema kot celoti. 
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