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Videreføring av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3
(Navn) (født) (dag/mnd/år)
Viser til ansvarsgruppemøte (dag/mnd/år).
Fylkesnemnda ga i sin kjennelse av (dag/mnd/år) (kommune) medhold i bruk av
tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven (HOT) § 10-3. Hovedhensikten med
plasseringen er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet ditt påføres
skade på grunn av rusmiddelmisbruk. Du har termin (dag/mnd/år).
Loven stiller krav om at det skal gjøres en ny vurdering innen tre måneder, der det
skal fremkomme en avgjørelse om eventuell videreføring av tvangsvedtaket.
Vår avgjørelse er å videreføre vedtaket etter HOT § 10-3.
Det er flere positive sider ved din situasjon som kan danne grunnlag for et rusfritt liv
etter barnets fødsel. Vår vurdering er imidlertid at du har flere år med rusmisbruk bak
deg og at du trenger tid for å endre tankemønster og holdninger.
Den første tiden på (institusjon) har du valgt å bruke på fritidssysler og ikke på
konkret tilbud om rusbehandling. Du har heller ikke prioritert tilbud om å forberede
deg til fødsel og hverdagen med et nyfødt barn.
Fylkesnemnda har satt som en forutsetning at (institusjon) skal legge vekt på å gi deg
tilfredsstillende hjelp for ditt rusproblem og gjøre deg i stand til å ta vare på barnet.
Du har gitt oss tilbakemelding om at du har det greit på (institusjon), men vi ser ingen
iver etter å jobbe med den livsførselen og den historien som du trenger et bevisst
forhold til når du skal tilbake til (kommune). Du har selv kontaktet barneverntjenesten
i (kommune). Det er svært positivt. Vår vurdering er at du fungerer godt i de
rammene (institusjon) gir deg.
I din forklaring i Fylkesnemnda la du vekt på problemene med å bryte med venner i
rusmiljøet. Barnets far er en del av dette miljøet. Fylkesnemnda skriver i sin
kjennelse at du ikke foreløpig har realistisk innsikt i egen problematikk og hvilke
risikofaktorer som foreligger. Vår vurdering er at denne situasjonen er uendret.
Med hilsen
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