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Skjematisk oversikt over beslutningsprosessen 

1 
Foreligger rusmiddelavhengighet, omfattende misbruk av 
rusmidler, vedvarende påvirkning av rusmidler, misbruk med 
fysisk og/eller psykisk forkommenhet, eller misbruk hos en gravid 
kvinne?  

Nei:  
Ingen tvangsvedtak, men ev 
tiltak i henhold til §§ 3-2 og 3-3 
 

2 
Ta misbruket opp med klienten. Har rådgivning eller annen 
poliklinisk behandling vært forsøkt? 

Nei:  
Hvis det antas hensiktsmessig: 
prøv polikliniske tiltak først. Husk 
særlige vilkår for gravide og rask 
vurdering.  

 

3 
Er klienten motivert for institusjonsbehandling? 

Nei:  
Gå til pkt. 6. Husk særlige vilkår 
for gravide og rask vurdering.  

 
 

6 
Vurder et vedtak om plassering og tilbakehold i institusjon uten 
eget samtykke etter § 10-2. Hvis klienten er gravid, vurder 
umiddelbart tiltak etter § 10-3.  
Ta saken opp med klienten i den grad dette er mulig.  
Hensikten med et opphold etter §10-2 er å motivere klienten for 
videre behandling. Åpen dialog med, og god informasjon til 
klienten, øker muligheten for å oppnå dette. 

5 
Diskuter et opphold etter § 10-4 med klienten. Forklar hensikten 
og hva det innebærer. Understrek betydningen av å kunne 
stoppes når (ikke hvis) trangen til rus melder seg. Ønsker klienten 
å skrive under en avtale med institusjonen om tilbakehold etter 
reglene i § 10-4?   

Ja:  
Skaff en egnet institusjonsplass i 
samarbeid med DPS/SMP. Husk 
særlige vilkår for gravide og rask 
saksgang. 

 

4 
Klienten bør utredes nærmere (be om assistanse fra en 
poliklinikk eller annen spesialinstans ved behov). Virker det som 
om klienten er i stand til å holde seg på institusjonen? Husk 
særlige vilkår for gravide og rask vurdering.  

 

Ja:  
Skaff en egnet institusjonsplass i 
samarbeid med DPS/SMP.  

 
 

Ja: Gå til pkt 2 

Ja: Gå til pkt 3 

Ja: Gå til pkt 4 

Nei: Gå til pkt 5 

Nei: Gå til pkt 6 


