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Hvem er vi?
Nasjonal behandlingstjeneste 
for hørsel og psykisk helse 
(NBHP) er et landsdekkende 
behandlingstilbud for 
personer med kombinasjonen 
nedsatt hørsel og psykisk 
lidelse. Tjenestens 
hovedformål er å bidra til 
at hørselshemmede, døve 
og døvblinde har et tilbud 
innen psykisk helsevern 
som er likeverdig med det 
befolkningen forøvrig har 
tilgang til.

Tilbudet til voksne
Voksenenheten gir tilbud 
om psykisk helsehjelp til 
hørselshemmede, døve og 
døvblinde personer over 18 år. 
I noen tilfeller kan også 
pårørende få tilbud hos oss. Vi 
yter tjenester til pasienter fra 
hele landet. Enheten består 
av sykepleiere, sosionomer, 
psykologer, psykiatere, 
aktivitør og psykiatrisk 
hjelpepleier. 
Vi har både døve og hørende 
ansatte.

VOKSENENHETEN
NASJONAL BEHANDLINGSTJENESTE FOR HØRSEL OG PSYKISK HELSE

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse ligger på 
Gaustad sykehus, like ved Rikshospitalet i Oslo.

Voksenenheten tilbyr psykisk helsehjelp til hørsels-
hemmede, døve og døvblinde over 18 år.



Våre tjenester
• Poliklinisk utredning, 
diagnostisering og behandling 
av psykiske helseproblemer, 
psykiatriske lidelser og 
psykososiale vansker

• Bistand til andre deler av 
helsetjenesten i forbindelse 
med utredning og behandling

• Undervisning, veiledning og 
faglig informasjon

Kommunikasjon
Våre ansatte kommuniserer 
med pasienten på det språk 
eller ved de tilpasninger han 
eller hun foretrekker. Det kan 
være norsk tegnspråk, tegn til 
tale, bruk av tolk, tydelig tale, 
skriftlig kommunikasjon, taktil 
kommunikasjon eller bruk av 
tekniske hjelpemidler.

Henvisning
For å få tilbud om behandling, 
må man ha skriftlig 
henvisning fra fastlege eller 
spesialisthelsetjeneste. 

Følgende papirer legges ved 
henvisningen:

• Beskrivelse av plager og 
behov for utredning og 
behandling

• Kopi av relevante 
utredningsrapporter

• Audiogram

Henvisning sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for voksne
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo 

NBHP kommuniserer på det språk 
pasienten foretrekker.



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
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Kart over Gaustad sykehus

Slik kommer du deg hit:

• Trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet.

• Buss 23 eller 24 til Gaustad.

• T-bane 4 eller 5 til Forskningspar-
ken. 

• T-bane 1 til Gaustad.

• Det er parkeringsplasser for 
        besøkende ved Bygg 10.

• Gaustad sykehus ligger ved siden 
av Rikshospitalet.

• NBHP holder til i Bygg 3.


