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Midlertidige vedtak etter § 10-2 

(Fylkesnemnd) 
(Fylkesnemnd adresse)    kopi: Fylkesnemnda for sosiale saker 
 
Saken gjelder: Midlertidig vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven § 10-2 
 
Personalia: (Navn / f.nr.) 
Adresse: (Adresse)  
 
Sakens bakgrunn 
(Navn) har misbrukt rusmidler siden han var 15 år gammel. De siste sju årene har 
han drukket alkohol daglig. Han har brukt hasj og benzodiazepiner regelmessig i 11 
år, og amfetamin sporadisk siste tre år. I samme treårsperiode har (Navn) vært 
innlagt ved (sykehus) fem ganger på tvang etter lov om psykisk helsevern. Han har 
skrevet seg ut umiddelbart når plassen ble endret til å være på frivillig grunnlag. 
Parallelt har han hatt 14 innleggelser i somatisk sykehus pga. intox/akuttinnleggelser 
i komatøs tilstand. 
 
For ett år siden var han innlagt tre måneder på langtids institusjonsbehandling for 
rusavhengige, avdeling (institusjon), på frivillig grunnlag. Han ruset seg på samtlige 
permisjoner. Han valgte selv å avslutte behandlingsoppholdet. Kort tid etter 
utskrivning ble han kastet ut av huseier pga husbråk og rus. (Navn) flyttet tilbake til 
tidligere samboer. (Navn) har økonomisk forvaltning gjennom NAV pga manglende 
økonomisk styring. 
 
(Navn) er anmeldt og tatt for en rekke forhold med kjøring i ruset tilstand. Han har en 
dom på 60 dager for disse forholdene. Han har videre pådratt seg nye forhold siste 6 
måneder. Han lever i perioder uten fast bolig og overnatter der han finner det mulig, 
eksempelvis på toaletter i offentlige bygg. 
(Navn) besøker NAV hyppig, ofte synlig beruset. For en uke siden kollapset han 
utenfor kontoret og vi fikk ikke kontakt med han. Ambulanse ble tilkalt. Han fikk en ny 
innleggelse med intox på (sykehus), med tilbud om frivillig plass i tre dager. Han 
valgte å skrive seg ut dagen etter innleggelse. 
  
(Navn) fikk så plass på avgiftningsenheten ved (sykehus) to dager senere. Den tredje 
dagen gjennomførte vi en vurderingssamtale med (institusjon) på sykehuset. Han fikk 
innvilget permisjon to dager senere og reiste hjem til kjæresten, stjal bilen hennes, 
kjørte i ruset tilstand, ble hentet av politiet og returnert til sykehuset samme natt. 
 
Det fattes følgende midlertidige vedtak: 
(Navn / f.nr.) plasseres og tilbakeholdes uten eget samtykke i institusjon utpekt av 
regionalt helseforetak, jf helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) § 10-2, fjerde avsnitt. 
 
Begrunnelse for vedtaket  
Kommunens vurdering er at (Navn) blir betydelig skadelidende hvis vedtak ikke 
settes i verk straks. Kommunen ønsker å skjerme han mot muligheten for nye 
overdoser gjennom en innleggelse i institusjon etter hot. § 10-2. Vår vurdering er at 
(Navn) er til fare for seg selv. Dette underbygges av en marginal og destruktiv 
livsførsel siste tre år. Saken er drøftet med (sykehus), avgiftningsenheten og 
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overlege (Navn), som anbefaler kommunen å gjennomføre tiltak etter hot. § 10-2.  
 
(Navn) er orientert om vedtaket og bakgrunnen for at kommunen ønsker å 
gjennomføre dette. Han har samtykket til innhenting av informasjon fra (sykehus), 
(Institusjon), (DPS), og (primærlege). (Navn) primærlege har bedt kommunen om å 
iverksette en tvangssak. Kommunen vil i samarbeid med (advokatfirma), ved advokat 
(Navn), legge frem saken for fylkesnemnda etter de tidsfrister som er nedfelt i loven. 
 
Nærmere informasjon om saksgangen 
Når dette midlertidige vedtaket er iverksatt, vil kommunen sende vedtaket til 
godkjenning i fylkesnemnda, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-5, jf. 
barnevernloven § 7-22. Du kan påklage det midlertidige vedtaket om det blir godkjent 
av fylkesnemnda, og vil få nærmere orientering om klageadgang og fremgangsmåte 
av fylkesnemnda. 
 
Med hilsen 
 
 
(Navn)      (Navn) 
NAV leder      teamleder 
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