Fagmiljøenes forslag til strategi
– oppvekstpolitikk

STRATEGIER FOR UTVIKLING AV TJENESTEN
Ut fra et faglig perspektiv anbefales følgende strategier

Forebygging framfor reparasjon

Nye Drammen bør satse bredt og sterkt på forebygging på alle områder i tjenesteytingen og i særlig
grad innenfor områder som retter seg mot barn/unge. Tiltakene bør være universelle og gjelde alle.
Nye Drammen må lykkes med å prioritere ressurser til forebyggende tiltak.

Gode lavterskeltilbud

Nye Drammen bør ha fokus på styrkebasert livsmesting i stedet for passive hjelpetiltak.
Nye Drammen bør tilrettelegge for gode og faglig sterke lavterskeltilbud innen hele oppvekstfeltet
hvor det avdekkes behov for ekstra oppfølging. Gode prinsipper som bør ligge til grunn:
• Tidlig nok – ikke bare fange opp
• Raskt inn – raskt ut
• Handle – ikke vente å se

Helhetlig- og tverrfaglig tilnærming

Innen hele oppvekstfeltet bør det organiseres og tilrettelegges med en arbeidsform som sikrer en helhetlig, tverrfaglig og systematisk tilnærming til det enkelte barn/unge og familien. Tilbudet må sette
det enkelte barn/unges og familiens utfordring og behov i sentrum og løsningene må utvikles i samarbeid med brukere. Tilbudet må oppleves sømløse av brukere. Det bør tilrettelegges for avdelinger
som har en sammensatt kompetanse og god faglig utdanning og erfaring.
Et godt prinsipp vil være: «Vi gir aldri opp – sammen»

Samhandling med frivillige og eksterne aktører

Nye Drammen bør tilrettelegge for god samhandling med eksterne og private aktører som arbeider
mot samme mål og samme målgrupper og/eller som ønsker å bidra til gode oppvekstvilkår for
barn/unge.

Sentralisering – desentralisering

Det anbefales å tilrettelegge helsestasjoner og gode lavterskeltilbud lokalt, og i størst mulig grad der
barnet/unge oppholder seg for å sikre nærhet og tilgjengelighet til brukere, for å motvirke utenforskap og sikre god inkludering. For særlig kompetansekrevende og «smale» tiltak vil det derimot
være i brukerens interesse å sentralisere tiltakene. Med dette vil brukerne være sikret god faglig
kompetanse og kapasitet på tjenesten.

Kapasitet

Nye Drammen kommune bør etterstrebe å tilrettelegge tilbud om helsetjenester for barn og unge så
nær opp til anbefalte nasjonale normer og dekningsgrader som mulig. Dette for å ivareta økt kapasitets- og kompetansebehov ved overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og imøtekomme
behovet for veiledning og ekstrakonsultasjoner. Dette vil være en god forebyggende strategi.
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