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Hvem er vi?
Nasjonal behandlingstjeneste 
for sansetap og psykisk helse 
(NBSPH) er et landsdekkende 
behandlingstilbud for 
personer med nedsatt hørsel 
eller syn, som har psykiske 
plager og lidelser. 

Tjenestens hovedformål er å 
bidra til at mennesker med 
sansetap får et like godt tilbud 
innen psykisk helsevern som 
befolkningen ellers.

Tilbudet til barn og unge
Barne- og ungdomsenheten 
er en poliklinikk (BUP) som gir 
psykisk helsehjelp til hørsels- 
og synhemmede i alderen 
0-18 år. Vi tillegg kan foreldre 
med barn som har sansetap få 
veiledning. Noen ganger kan 
også barn som har foreldre 
med sansetap trenge noen å 
snakke med. 

Vi har tverrfaglige team med 
for eksempeI sosionomer, 
pedagoger, psykologer og 
psykiatere.

BARNE- OG UNGDOMSENHETEN  

Barne- og ungdomsenheten tilbyr psykisk helsehjelp til syns- og hørselshemmede barn 
og unge, og deres familier.  

Barne- og ungdomsenheten tilbyr psykisk helsehjelp til 
hørselshemmede, døve, svaksynte, blinde og døvblinde 
barn og unge.



Våre tjenester
• Utredning og diagnostisering
• Behandling, blant annet 
i form av individuelle 
samtaler, familiesamtaler, 
foreldreveiledning og 
medisinsk behandling
• Deltakelse i forbindelse med 
samarbeidsmøter
• Forebyggende arbeid, 
undervisning og veiledning

Kommunikasjon
Vi kommuniserer med 
pasienten på det språk eller 
ved de tilpasninger han eller 
hun foretrekker. Det kan være:
• Norsk tegnspråk
• Tegnstøttet tale
• Skriftlig kommunikasjon
• Tydelig tale
• Taktil kommunikasjon
• Tegnspråktolk
• Tekniske hjelpemidler
Henvisning 
Du trenger henvisning 
fra lege, psykolog eller 
barnevernsleder. 

Følgende papirer legges ved 
henvisningen:
• Ferdig utfylt BUP 

henvisningsskjema
• Kopi av relevante 

utredningsrapporter
• Audiogram
• Synsundersøkelse

Henvisning sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for barn og 
unge, Att. NBSPH
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Barne- og ungdomsenheten har også 
tilbud til spe- og småbarnsfamilier. 

Våre målgrupper    
• Svaksynte, blinde, hørselshemmede, døve og døvblinde barn og unge i    
   aldersgruppen 0-18 år med psykiske vansker, samt deres familier
• Barn med kompliserte, sammensatte og sjeldne lidelser i tillegg til 

     sansetap
• Syns- og hørselshemmede foreldre som trenger veiledning
• Barn som har foreldre med sansetap



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst
 og har en rekke nasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. 

Sentralbord: 02770
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Nasjonal behandlingstjeneste for 
sansetap og psykisk helse (NBSPH)
Besøksadresse:  
Sognsvannsveien 21, Bygg 3, 2. etas-
je, 0372 Oslo
Postadresse:  
Oslo universitetssykehus HF, 
Nasjonal behandlingstjeneste for 
hørsel og psykisk helse, 
Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo

Telefon: +47 22 02 90 40 
Mobil/SMS: +47 941 55 038 
E-post: nbsph@ous-hf.no

www.nbsph.no
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Facebook:
Nasjonal 
behandlingstjeneste 
for sansetap og 
psykisk helse NBSPH

Enheten kan tilby skoler, barnehager, PPT, BUP, Statped og 
fastleger:

• Veiledning om psykisk helse og eventuelle  
   tilleggslidelser hos barn og ungdom med syns- og  
   hørselshemming

• Veiledning i bruk av tegnspråktolk i terapi 

• Veiledning om tilrettelegging for synshemmede

• Bistand i forbindelse med utredning og behandling

• Deltakelse på samarbeidsmøter


