
Sped- og småbarnsteamet

E-post: nbhp@ous-hf.no Nettside: www.nbhp.no

Nasjonal behandlingstjeneste 
for hørsel og psykisk helse



• Er du bekymret for barnets utvikling?
• Er barnet ditt hørselshemmet? Eller du selv?
• Lurer du på hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å utvikle seg     
   best mulig?

Barnets utvikling påvirkes både av hvordan barnet naturlig er, 
miljøet det vokser opp i og hvordan det blir møtt av de voksne 
rundt seg. Samspillet med omsorgspersonene og omgivelsene 
er viktig for at utviklingen skal bli så god som mulig. Vi ønsker 
å hjelpe foreldrene til å forstå barnets signaler og bli gode 
foreldre for sitt barn.

Hva gjør vi?
Vi tilbyr en åpen og uforpliktende samtale om hvordan 
hørselshemming kan påvirke barnets utvikling. Sped- og 
småbarnsteamet er opptatt av å styrke samspillet i familien. 
Vi tilbyr samtale og veiledning for å støtte foreldrene i 
hverdagslivet, i sorg og i krise. Gravide i en sårbar fase kan også 
få hjelp fra oss.

SPED- OG SMÅBARNSTEAMET
NASJONAL BEHANDLINGSTJENESTE FOR HØRSEL OG PSYKISK HELSE (NBHP)

Vi tilbyr samtaler og oppfølging til familier med 
hørselshemmede, døve og døvblinde barn fra 0 til 6 år, og til 
barn med hørselshemmede foreldre.



Henvisning
Dersom det er større 
bekymringer for barnets 
utvikling ønsker vi en 
henvisning fra lege, psykolog 
eller barnevernsleder. I 
henvisningen skal det stå 
mer informasjon om barnets 
og familiens psykiske og 
fysiske helse. Vi ønsker 
også informasjon om barnets hørsel. Lege, psykolog eller 
barnevernsleder vet hva som skal stå i henvisningen. De kan 
kontakte oss dersom de lurer på noe.

Henvisningen sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse 
(NBHP)
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Hvem er vi?
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse er 
et landsdekkende tilbud for personer med nedsatt hørsel og 
psykiske vansker. I sped- og småbarnsteamet jobber det både 
lege, psykolog, pedagog og familieterapeut.
Tjenestens hovedformål er å bidra til at hørselshemmede, døve 
og døvblinde har et like godt tilbud innen psykisk helsevern 
som befolkningen forøvrig.



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

www.oslo-universitetssykehus.no

Nasjonal behandlingstjeneste for 
hørsel og psykisk helse (NBHP)
Besøksadresse: Sognsvannsveien 21, 
Bygg 3, 2. etasje, 0372 Oslo
Postadresse: Postboks 4959 Nydalen,  
0424 Oslo

Teamleder: 
Familieterapeut Kristin B. Kjærgård

Telefon: +47 22 92 35 20 
Mobil/SMS: +47 941 55 038 
E-post: nbhp@ous-hf.no

www.nbhp.no

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Facebook:
Nasjonal 
behandlingstjeneste 
for hørsel og psykisk 
helse - NBHP

Sped- og småbarnsteamet samarbeider med ulike 
instanser. Vi tilbyr blant annet:

• Observasjon i barnehage 

• Deltakelse på samarbeidsmøter  

• Veiledning knyttet til psykisk helse og ulike 
 tilleggsvansker hos sped- og småbarn med   
 hørselshemming 

• Bistand i forbindelse med utredning og  
   behandling


