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Midlertidig vedtak etter § 10-3 (gravid) 

(Fylkesnemnd)  
(Fylkesnemnd adresse)    kopi: fylkesnemnda for sosiale saker 
 
Personalia: (Navn) (f.nr.) 
(Adresse)  
 
Sakens bakgrunn 
(Navn) er bekreftet gravid i 3. måned etter konsultasjon hos sin primærlege (Navn) v/ 
(legesenter) (dato/år). Primærlegen beskrev henne som ruset og med ferske sprøytestikk i 
armene. 
 
Kommunen mottok bekymringsmelding fra barneverntjenesten (dato/år). Bakgrunnen var at 
(Navn, bror) hadde kontaktet barnevernet. (Navn) hadde fortalt broren at hun er gravid i 4. 
måned. Han formidlet sterk bekymring for det ufødte barnet grunnet (Navn) marginale 
livsførsel med periodevis massivt rusmisbruk. 
 
Den (dato/år) fikk kommunen skriftlig bekymringsmelding fra Politiet etter at (Navn) hadde 
ringt operasjonssentralen i politidistriktet og opplyst om et medikamentinntak som gjorde at 
hun hadde falt i gulvet flere ganger. Hun opplyste sentralen om at hun var gravid. 
 
Det fattes følgende midlertidige vedtak: 
(Navn (f.nr.), plasseres og tilbakeholdes uten eget samtykke i institusjon utpekt av regionalt 
helseforetak, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3, femte avsnitt. 
 
Begrunnelse for vedtaket  
(Kommune) har kjent (Navn) siden (dato/år). Hun har oppgitt til NAV at hun har brukt 
amfetamin sammenhengende siste tre år. I en samtale med NAV (dato/år) opplyste (Navn) at 
hun har ruset seg ”heftig” siste seks måneder. Hun møtte ruset og med ferske sprøytestikk til 
legekonsultasjon (dato/år). (Navn) innrømte overfor sin primærlege at hun setter amfetamin 
intravenøst. Det foreligger dokumentasjon fra politiet, NAV og lege som beskriver (Navn) 
rusmisbruk.  
 
Kommunens vurdering er at (Navn) rusmiddelmisbruk er svært skadelig for hennes ufødte 
barn. Hun følger ikke opp avtaler hos sin lege og hun ønsker ikke oppfølging fra helsestasjon 
eller jordmor. Hun er uten fast bolig, og oppholder seg på ulike adresser i kommunen 
sammen med andre personer med kjent rusmiddelavhengighet. 
 
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, rus 
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