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Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale
saker
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
(Fylke)
(Adresse)
Sak (nr):

(kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste

Offentlig part: (kommune) v/NAV/ helse/sosialtjeneste,
(Adresse)
Prosessfullmektig: (Advokatfirma),
(v/ Advokat)
(Adresse)
Privat part:
(Navn)
Prosessfullmektig: (v/ Advokat)
Saken gjelder:
Eksempel 1:
Forslag om vedtak om tilbakehold av gravid rusmiddelmisbruker i institusjon uten
eget samtykke, jf. helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) § 10-3.
Eksempel 2:
Forslag om vedtak om tilbakehold av rusmiddelmisbruker i institusjon uten eget
samtykke, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2.

1. Prosessuelt
Avklaring av partsforhold
(Navn f.nr.)
Bevis, (side): (dato/mnd/år)

Utskrift av folkeregisteret

(Saksbehandler) møter i fylkesnemnda på vegne av (kommune).
Behandlingsmåten i nemnda:
Det er fattet midlertidig vedtak om plassering. Det påregnes at saken må behandles
på ordinær måte, jf. barnevernloven (bvl.) §§ 7-5 og 7-14. Det antas tilstrekkelig at
nemnda settes med tre medlemmer, jf. bvl. § 7-11. Kommunen varsler (antall) vitner.
Det anslås det bør avstettes inntil (antall dager) til forhandlingsmøte.
2. Aktuell situasjon
(Kommune) v/ NAV mottok bekymringsmelding fra barneverntjenesten (dato/mnd/år)
med bakgrunn i at (Navn, bror) hadde ringt inn bekymring til barnevernet for (Navn),
som opplyste at hun var gravid.
Bevis, (side): (dato/mnd/år)
Bekymringsmelding
(Navn) er bekreftet gravid i 3. måned etter konsultasjon hos sin primærlege (Navn)
ved (legesenter) den (dato/mnd/år). Termin er satt til (dato/mnd/år). Primærlegen
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beskrev henne som ruset og med ferske sprøytestikk i armene.
Bevis, (side): (dato/mnd/år)
Utskrift av journal.
(Navn) har erkjent et omfattende misbruk av narkotiske stoffer over lang tid, blant
annet heroin, amfetamin, cannabis og benzodiazepiner. (Navn) er utredet ved avd.
for rusrelatert psykiatri ved (sykehus), og hun har vært innlagt ved (institusjon) fra
(dato/mnd/år) til (dato/mnd/år).
Rus og psykisk helsetjenesten i (kommune) har kjent (Navn) siden (år). Hun har
oppgitt til NAV at hun har brukt amfetamin sammenhengende de siste tre årene. Hun
opplyser at det har vært ”heftig” de siste 6 mnd. Det er etablert ansvarsgruppe rundt
henne. I forbindelse med graviditeten ble det laget et opplegg som innebar at hun
skulle møte på (legesenter) hver dag. Videre skulle hun til samtale en gang per uke
ved DPS- poliklinikk rus, oppfølging og avlevering av tre urinprøver hver uke på
(helsestasjon) hos (jordmor), og også oppfølgning av fastlege.
(Navn) har ikke fulgt opp alle avtaler, herunder avtaler som er gjort om
urinprøvetaking, og i slutten av februar avleverte hun tre prøver som var positive på
amfetamin. (Navn) har videre fortalt at hun brukte hasj i begynnelsen av
svangerskapet. Dette ble bekreftet i urinprøve avlevert (dato/mnd/år).
Bevis, (side): (dato/mnd/år)
Utskrift av laboratorieark
NAV i (kommune) har vurdert det dit hen at (Navn) sitt misbruk er svært skadelig for
hennes ufødte barn, og på den bakgrunn ble det den (dato/mnd/år) fattet midlertidig
vedtak etter hot. § 10-3.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Midlertidig vedtak
Den (dato/mnd/år), ble vedtaket gitt foreløpig godkjenning av Fylkesnemnda for
sosiale saker.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Brev fra fylkesnemnda
(Navn) fikk plass ved (avd). ved (sykehus) (dato/mnd/år), og fra den (dato/mnd/år)
ble hun overført til skjermet (enhet) for opphold der.
3. Sakens bakgrunn
Rusproblematikk har hele tiden vært et tema i den tiden (kommune) ved NAV har hatt
kontakt med (Navn). Det er opprettet ansvarsgruppe rundt henne, og det avholdes
jevnlig møter. Det er også utarbeidet individuell plan for henne som gjennomgås og
oppdateres i samarbeid med (Navn).
(Navn) har overfor hjelpeapparatet ytret ønske om å bli rusfri, og den (dato/mnd/år)
ble hun innlagt til avgiftning ved (sykehus) for opphold ved (institusjon) for
langtidsbehandling. Oppholdet ved (institusjon) varte fra (dato/mnd/år) til
(dato/mnd/år). I tillegg hadde hun tilbud om oppfølgingssamtaler.
(Navn) ytret ønske om å gjennomføre behandlingen slik at hun kunne leve rusfritt,
imidlertid hadde hun tilbakefall med midlertidige utskrivelser. I sluttrapport fra
(institusjon) under punktet oppsummering, uttales det at (Navn) sin tilstedeværelse
og mottakelighet for behandling under oppholder var variabelt og at hun hadde tre
registrerte tilbakefall. Hun beskrives også til å være modig og oppriktig i sin
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behandling i lange perioder av gangen, men at hun ikke er ”ferdigbehandlet” i forhold
til rusproblematikken. Hun ble utskrevet den (dato/mnd/år) forbindelse med en
rusepisode.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Melding om inntak
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Brev vedrørende oppfølgningssamtaler
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Sluttrapport fra (institusjon)
(Navn) holdt seg rusfri en måned etter oppholdet på (institusjon), men begynte så å
ruse seg igjen. Unntaksvis har hun rusfrie perioder på en til to uker.
(Navn) har samtykket ovenfor (kommune), NAV, til innhenting av opplysninger.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Samtykkeskjema
Fra (dato/mnd/år) og frem til (dato/mnd/år), har (Navn) vært bruker av
(lavterskeltilbud) til aktive rusmiddelavhengige. I perioden hun benyttet seg av dette
tilbudet, uttales det fra (lavterskeltilbud), at man var kjent med at hun brukte opiater,
sentralstimulerende stoffer og cannabis.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (lavterskeltilbud)
Fra (dato/mnd/år) ble (Navn) bruker av (Tjenestesentral). Arbeidet der varte frem til
(dato/mnd/år) og ble avsluttet grunnet graviditeten.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (Tjenestesentral)
(Navn) har siden (dato/mnd/år) også vært bruker av (senteret) – et
oppfølgningssenter for personer som ønsker hjelp til å leve rusfritt. (senteret)
beskriver at Kari har hatt en vanskelig tid med periodevis rusing.
Etter at hun ble gravid ble det avtalt at hun skulle være på (senteret) tre dager i uken.
Dette ble gjennomført, bortsett fra uker fravær. (senteret)uttaler at de har vært
bekymret for om (Navn) ruset seg.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (senteret)
(Navn) har mottatt tjenester fra psykiatritjenesten i (kommune) ved to anledninger,
sist gang i perioden (dato/mnd/år) til (dato/mnd/år). I denne perioden hadde hun
kontakt med spesialsykepleier (Navn på ansatt), og det ble gjort flere forsøk på
avtaler og kontakt. Fordi (Navn) meldte avbud eller glemte avtalene, ble hun
oppfordret om å ta kontakt dersom hun ønsket videre bistand. (Navn) fikk avslag på
videre psykiatrisk sykepleie den (dato/mnd/år).
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (psykiatritjenesten)
(Navn) har ukentlige samtaler ved DPS-Poliklinikk rus. Oppmøtet til disse timene har
vært ustabile, selv om hun har uttalt at hun synes at disse timene er viktig for henne.
(Navn) har gitt opplysninger om en vanskelig barndom med traumatiske opplevelser i
nær familie og gjentatte overgrep. Hun beskriver at hun hører stemmer, og at hun
parallelt får russug og selvmedisinerer seg med Subutex for ikke å ruse seg på
heroin. I samtalen beskriver hun problemer med å holde seg rusfri over tid, på tross
av institusjonsbehandling og poliklinisk behandling i mange år.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Poliklinisk notat ved (psykolog)
Vitne: (Navn, adresse).
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(Jordmor) ved (Helsestasjon) ble koplet inn i forhold til oppfølging rundt graviditeten,
og (Navn) skulle avgi tre urinprøver hver uke på helsestasjonen. (Navn) uteble fra
flere av disse avtalene, og leverte ikke urinprøver som avtalt. Noen urinprøver var
som tidligere nevnt positive.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (helsestasjon)
Vitne: (Navn, jordmor, adresse)
(Politidistrikt) har i brev av (dato/mnd/år) opplyst at politiet har vært i kontakt med
(Navn) i de siste årene, og at hun ved flere anledninger er anmeldt for bruk og
besittelse av narkotika. Ut i fra hennes omgangskrets uttaler (Politidistrikt) at det er
tydelig at hun tilhører et rusmiljø.
Bevis, (side):
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (Politidistrikt)
Det er utarbeidet tiltaksplan, jf. hot. § 7-1.
Bevis, (side): (dato/mnd/år)
Tiltaksplan av (dato/mnd/år)

Familie
(Navn) giftet seg (dato/mnd/år) med (Navn på ektefelle).
(Navn) har tre barn fra tidligere forhold på hhv (år), (år) og (år) år. To av barna er
plassert i fosterhjem og ett bor hos sin far. Hun har samvær med den eldste annen
hver helg gjennom samværsavtale med barneverntjenesten i (sted), og samvær med
sitt yngste barn en dag hver tredje uke gjennom samværsavtale med
barneverntjenesten i (kommune). Samvær med barnet som bor hos sin far, avtales
direkte mellom henne og barnets far.
4. De omstendigheter som begrunner forslaget
(kommunes) vurdering er at (Navn) ufødte barn vil kunne bli født med skade om hun
ikke holdes tilbake mot sin vilje på institusjon, for å hindre fortsatt rusmiddelmisbruk
under svangerskapet. Vilkårene for vedtak om tilbakehold i institusjon uten eget
samtykke, jf. hot. § 10-3, er oppfylt.
(Navn) er konstatert gravid ved urinprøve hos sin fastlege. Termin er satt til
(dato/mnd/år).
Kommunen mener at det er overveiende sannsynlig at misbruket vil medføre at
barnet vil bli født med skade. (Navn) har hatt problemer med rusmidler over flere år,
og har blant annet ruset seg på heroin, amfetamin, cannabis og medikamenter. Dette
har hun erkjent ovenfor NAV og hjelpeapparatet rundt seg. To av hennes barn er
plassert i fosterhjem begrunnet i en historie med tungt rusmiddelmisbruk.
(Politidistrikt) har bekreftet at (Navn) er kjent fra et belastet rusmiljø.
Etter at det ble kjent at (Navn) var gravid, har hun testet positivt på amfetamin ved tre
anledninger. Hun har videre fortalt at hun brukte hasj i begynnelsen av
svangerskapet. Dette ble bekreftet i urinprøve avlevert (dato/mnd/år).
I anledning graviditeten ble det laget et opplegg for (Navn) som innebar at hun skulle
møte på (legesenter) hver dag. Videre skulle hun til samtale en gang per uke ved
DPS poliklinikk rus, oppfølging og avlevering av tre urinprøver hver uke på
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(helsestasjon) og også oppfølging av fastlege. (Navn) har ikke fulgt opp alle avtaler,
herunder avtaler om urinprøvetaking, og hun har avlevert positive urinprøver.
NAV anser det for overveiende sannsynlig at misbruket vil medføre at barnet vil bli
født med skade. Av hensyn til det ufødte barnet, er det viktig at (Navn) plasseres i
hht. hot. § 10-3.
(Kommune) anser det slik at (Navn) må holdes tilbake i institusjon i hele
svangerskapet.
Kommunen mener at frivillige tiltak ikke er tilstrekkelig i nåværende situasjon. (Navn)
trenger et strukturert opplegg som hun ikke kan velge seg ut av. Hensynet til
reduksjon av skaderisiko for barnet må gå foran hennes interesse av ikke å være
tvangsplassert. (Navn) har overfor hjelpeapparatet ved flere anledninger gitt uttrykk
for at hun ønsker å bli rusfri og at hun ønsker hjelp til dette. Hun har et apparat rundt
seg bestående av fagpersoner, og det avholdes jevnlig ansvarsgruppemøter for å
forsøke og legge til rette på beste måte. Hun har videre vært til behandling ved
(institusjon). (Navn) har også vært bruker av flere andre tilbud.
Til tross for sitt ønske om et rusfritt liv og bistand til dette, opplever hjelpeapparatet at
hun ikke klarer å følge opp sine ønsker i praksis ved å møte til de avtaler som er satt
og å følge opp i forhold til urinprøvetaking. Hennes forhistorie når det gjelder rus viser
at hun klarer å
være rusfri i perioder, for så å falle tilbake til misbruk. De positive urinprøvene viser at
hun ikke mestrer en helt rusfri tilværelse, selv om hun ønsker dette, og selv om hun
er gravid. Sosialtjenesten opplever således at (Navn) har et troverdighetsproblem og
at frivillig tiltak ikke er tilstrekkelig til å holde henne rusfri mens hun er gravid.
(Navn) psykiske helse er sårbar. Ved at hun hører stemmer fremstår hun med
psykotiske trekk som vil forsterkes ved rusmisbruk. Hun selvmedisinerer seg og har
seponert på anvist medisin. (Navn) har lang erfaring med å avbryte frivillige
behandlingsopplegg uten at hun oppnår stabil rusfrihet.
(Navn) giftet seg nylig. Også ektemannen har tidligere hatt rusproblemer. Selv om
ektemannen nok vil kunne støtte henne, opplever NAV at (Navn) har behov for støtte
fra fagpersonell for å klare å være rusfri gjennom graviditeten.
Adgang til å ta urinprøver:
NAV anser det nødvendig at det skal være adgang til å ta urinprøver av (Navn) for å
sikre nødvendig kontroll med at hun ikke inntar rusmidler under oppholdet.
Det finnes to aktuelle institusjoner som har kompetanse og er godkjent for plassering
etter hot. § 10-3. Det vurderes at behandling i institusjon tilhørende
spesialisthelsetjenesten, er eneste reelle alternativ i nåværende situasjon.
Institusjonen har bekreftet at (Navn) gis plass til opphold og behandling.
5. Oppsummering av vitner og hva de skal forklare seg om
Eksempel:
(Jordmor, adresse, tlf.)
• Bekymringen som førte til behov for oppretting av ansvarsgruppe
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Mors spesielle behov
Oppfølging av mor under svangerskapet
Arbeidet i ansvarsgruppa under svangerskapet og rett etter fødsel

(Helsesøster, adresse, tlf.)
• Avtaler om urinprøvetaking
• Mulighet for avhjelp ved hjelpetiltak,
(Representant for senter, adresse, tlf.)
• Erfaring med rusmisbruk
• Avtaler om oppfølgning
• Evne til å stå i forpliktende avtaler
(Lege, adresse: evt tlf nr.)
• Vurdering av rusmisbruket
• Fare for skade på barnet
• Vurdering av tiltaket
6. Kommunens forslag til tiltak
Med forbehold om ytterligere påstandsgrunnlag og bevis, nedlegges forslag til
vedtak:
Eksempel 1:
I.
(Navn), født (dato/mnd/år), kan uten eget samtykke plasseres og holdes
tilbake i institusjon utpekt av regionalt helseforetak og holdes tilbake der for
resten av svangerskapet, jf hot. § 10-3.
II.

Institusjonen gis adgang til å kreve avlagt urinprøver under oppholdet, jf hot. §
10-3 første avsnitt.

Eksempel 2:
I.
(Navn), født (dato/mnd/år) plasseres og holdes tilbake i institusjon utpekt av
regionalt helseforetak uten eget samtykke for undersøkelse og tilrettelegging
av behandling i inntil 3 måneder, regnet fra (dato/ev.fra iverksettelsen), jf. hot.
§ 10-2.
II.

Institusjonen gis adgang til å kreve avlagt urinprøver under oppholdet, jf. § 102 annet avsnitt

*****
Dette prosesskriv med bilag i 8 eksemplarer. Herav er 3 sendt til fylkesnemnda, og 2
er sendt direkte til privat parts prosessfullmektig. 3 eksemplaret beror her.
****
Sted, den (dato/mnd/år)
(advokat)
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Dokumentoversikt (kronologisk, eldste først)
Side
Dato
Tekst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Utskrift av folkeregisteret
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Melding om inntak
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Brev vedrørende oppfølgingssamtaler
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Sluttrapport fra (institusjon)
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Bekymringsmelding
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Utskrift av legejournal
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Utskrift av laboratorieark
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Midlertidig vedtak
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Brev fra fylkesnemnda
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Samtykkeskjema
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (lavterskeltilbud)
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (Tjenestesentral)
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (oppfølgingssenter)
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (skjermet enhet)
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Poliklinisk notat ved (spesialsykepleier)
Bevis, (side) (dato/mnd/år)
Uttalelse fra (helsestasjon)
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Uttalelse fra (Politidistrikt)
Bevis, (side)
(dato/mnd/år)
Tiltaksplan av (dato/mnd/år)
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