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Visjon

NBSP skal bidra til at 
hørsels- og synshemmede 
får et tilbud innen psykisk 
helsevern som er likeverdig 
det den øvrige 
befolkningen får.



Litt historikk
• Tilbud ved Gaustad fra 70-tallet

• Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og 

psykisk helse for hørsel åpnet i mai 2008

• Tilbudet hjemlet som nasjonal tjeneste i 

spesialisthelsetjenesten, etter forskrift 2011

• Regionale tilbud i alle helseregioner 

• Utvidelse av målgruppen: Også synshemmede fra mai 

2021



Utvidelse av målgruppen: Synshemmede
• Helt vesentlig samarbeid 

mellom fag, forskning og 
interessepolitikk

• Nytt for oss - og med noen 
nye utfordringer



Hvem behandler vi?

• Synshemmede
• Hørselshemmede
• Kombinert syn og hørselshemming

• -og psykiske lidelser-

• Både barn-ungdom og voksene
• Familier til den syn eller hørselshemmede kan og ha rett til behandling hos oss.



Hvem er vi?

• Leger/psykiatere
• Psykologer
• Sosionomer
• Sykepleiere
• Vernepleiere
• Pedagoger

• Problemløsning
• Psykiatrisk behandling



Synsteamet vårt

• Marianne Bang Hansen, psykologspesialist og enhetsleder ved 
voksenenheten

• Kristin Berg, familieterapeut og sosionom
• Margrethe Botn, psykologspesialist
• Nina Fotland Sollie, psykolog
• Britta Burker, legespesialist/psykiater
• Karolina Giswold, legespesialist/psykiater



Og hva gjør vi?

• Utredning og behandling av psykiske lidelser. 



Noen eksempler på henvisninger

• Camilla - 8 år, bor med begge foreldre og ett søsken på 10 år. Blind på 
ett øye, redusert syn på andre øye. Mye sint og irritert på skolen. Har 
få venner på skolen og en ser at Camilla ikke er særlig interessert i 
andre barn. Det er prøvd ut tiltak for tilrettelegging på skolen som 
ikke har ført frem. Skolen er bekymret. Hjemme opplever foreldrene 
at det går fint, men de er og bekymret for utviklingen som har vært på 
skolen og at hun ikke er særlig med venner.



• Ungdom på 17 år, blind. Bor med begge foreldre og søsken. Strever 
med å følge opp skolegang. Vil i liten grad bruke hjelpemidler. Har lite 
venner og fremstår tung og innesluttet. Ungdommen selv vil ikke til 
utredning eller behandling hos oss, men synes det er greit at 
foreldrene kommer til samtale. Foreldrene ønsker foreldrestøttende 
samtale og en søster ønsker søskenoppfølging.



• Dame på 50 år. Har hatt nedsatt syn hele livet. Vært uføretrygdet de 
siste  7 årene. Har de siste årene hatt gradvis mindre kontakt med 
andre, og familie. Har mange tunge tanker, sover dårlig. Har 
angstanfall noen ganger i uka. Hun tenker selv hun er deprimert og 
ønsker utredning/behandling



Henvisningsprosessen

LegePsykologBarnevern-
leder NBHP



Hvem kan henvise?

• Fastlege
• Barnevernstjenesten v/leder
• Leger og psykologer i privat eller offentlig helsevesen

• Henvisningen bør beskrive de psykiske vanskene en mistenker og 
syn/hørselshemmingen.



Henvisningskriterier
• Følgende kriterier skal vurderes på alle henvisninger til den 

nasjonale tjenesten
• Grad av hørselshemming og synshemming
• Grad av psykisk plage eller lidelse
• Behov for høyspesialisert kompetanse og tverrfaglig utredning
• Funksjonsnivå relatert til alder og livsfase
• Somatiske forhold/komorbiditet
• Behov for tilrettelegging både når det gjelder sansetap og psykisk 

tilstand



Henvisningskriterier, barn og unge
• Alle grader av hørselshemming og synshemming
• Alle grader av psykisk lidelse
• Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse fra et fullt BUP team

• Minimum ett av følgende tilleggskriterier:
a) Synkende funksjonsnivå sosialt, på skole, i utdanning, i familie- og 

hverdagsliv
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller 

somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging



Henvisningskriterier, voksne
• Betydelig synshemming med visus lavere enn 6/18 (0,33) eller store synsfeltutfall.
• Personer med andre omfattende synshemminger kan også henvises
• Betydelig hørselshemming definert som >35 dB på beste øre. Personer med betydelig 

ensidig hørselstap kan også henvises
• Psykisk lidelse
• Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse

• Minimum ett av følgende tilleggskriterier:
a) Synkende funksjonsnivå på en eller flere arenaer: familieliv, utdanning, arbeid, deltagelse i 

fritidsaktiviteter
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging



Når vi mottar en henvisning:

• Rett til helsehjelp
• Alvorlighetsgrad 
• Oppstartsfrist

• Plan første time.



Arbeidsformer

• Utredning og behandling
• Individuell oppfølging
• Familie- og foreldreveiledning
• Reisevirksomhet 
• Utrede, veilede og samarbeide lokalt i andre regioner
• Undervisning og veiledning
• Kurs for både pasienter, brukerorganisasjoner og fagfolk
• Forskning og fagutvikling



Samarbeid

Samarbeid: pårørende, kommune og helsevesen



Vi har fått godt med henvisninger på voksne med synshemming. Færre 
henvisninger på barn og ungdom. 16 barn og unge frem til nå. Vi ønsker 
å nå ytterligere ut til denne gruppen.
Pasientene utrykker at det er behov for tjenesten vår.
Flere utrykker at det gjør en forskjell å snakke med noen som har 
kompetanse på synshemming.

Våre erfaringer så langt



Kunnskap fra norsk forskning
Saur, Hansen, Jansen & Heir (2016) 

• Frykten for hverdagsulykker mer uttalt enn frykt for katastrofer 
• Unngåelse av potensielle risikofaktorer 
• Tilbaketrekning og sosial isolasjon 
• Frykt for stempling 
• Skam over å ikke mestre 
• Unngåelse av hjelpsøkning, skam 
• Behov for egenmestring og kontroll 
• Behov for informasjon og forutsigbarhet 



Blinde og svaksynte mer utsatte for 
vonde og vanskelige hendelser

• Transportulykker
• Livstruende skade eller sykdom
• Ulykker knyttet til arbeid, hjemme og fritidsaktiviteter
• Seksuelle overgrep (17.4% av blinde kvinner/10% øvrige 

kvinnlige befolkning, 2.4 % blinde menn/1,7% øvrige 
befolkningen (Brunes og Heir 2018))

• Grunnen til synstapet (over 35% har opplevd sykdom 
eller skade som førte til synstap)



Depresjon

Høy forekomst av 
depresjon i de to 
yngste 
aldersgruppene, der 
den var mer enn 
dobbelt så høyt som 
i befolkningen 
forøvrig.
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Brunes & Heir (2020). World Journal of Psychiatry



Hva påvirker grad av depresjon

• Ensomhet
• Lav grad av sosial støtte
• Mobbing, vold og overgrep

• Arbeidsløshet/ikke en del av arbeidsstokken
• Ung alder
• Kvinne
• Mistet synet sent i livet
• Andre funksjonstap

Brunes & Heir (2020). BMC Psychiatry

Jo høyere opp 
på lista, desto 
sterkere 
sammenheng 
med depresjon



Ensomhet
(Brunes, Hansen og Heir 2019)

• Moderat ensomhet 28,7%
• Alvorlig ensomhet 19,7%
• Høyere enn hos gjennomsnittsbefolkningen

• Til dels mye høyere, særlig alvorlig ensomhet (2-5%)

• Forbundet med lavere score på hvor fornøyd man er med livet



Faktorer av betydning for psykisk helse og 
livskvalitet
• Arbeidslivsdeltagelse

• Færre i arbeid og flere på uføretrygd

• Tidligere erfaring med mobbing
• 42% gjennom livet
• 8% siste halvår
• For 7 av 10 var mobbing relatert til syn

• Ensomhet og isolasjon
• Halvparten oppgav å være ensomme
• 60% savnet noen å være sammen med
• 40% oppgav at de ble ekskludert og sosialt isolert



Noen kliniske erfaringer

Barn og unge: 
• emosjonelle vansker som henger sammen med å akseptere sin 

synshemming og leve med den. 
• Kompliserte utredninger
• Krevende hverdager som bekymrer både barnet og resten av familien



Voksene:
• Angst og depresjon
• Vansker med å få god nok hjelp i resten av hjelpeapparatet
• Traumer og oppveksttraumer



Et udekket behov for psykisk helsehjelp

• Gjennomgående tema 
• Problemer med håndtering av stigmatisering og diskriminering 
• Marginalisering 
• Brudd på menneskerettigheter 
• Angstfølelser
• Depresjon 



Omkostninger ved tap av sanseinformasjon

• Krever økt oppmerksomhet og bruk av mentale ressurser
• Oftere feiltolkning – risiko for å bli ansett som dum eller 

uoppmerksom
• Krever ekstra innsats for å unngå sosial isolering
• Krever ekstra innsats for å oppdage farer
• Informasjonshull
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