Kontaktinformasjon
Besøksadresse
St. Olavs hospital
Regional enhet for hørsel og psykisk helse for barn og unge
BUP-klinikk, Poliklinikk Saupstad
Reier Søpstads vei 22
7078 SAUPSTAD
Ekspedisjon: 72 82 24 40
Mobil: 976 61 021
Fax: 72 84 82 49
Hjemmeside: BUP Saupstad - REHP
Postadresse
Postboks 3250, Sluppen
7006 TRONDHEIM
Regional enhet for hørsel og psykisk helse for voksne
Østre Rosten 55
7075 Tiller
Tlf: 73 86 40 00
Fax:73 86 40 26
Hjemmeside: Tiller DPS - REHP
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse
Oslo Universitetssykehus
Tlf: 22 92 35 20
Hjemmeside: NSHP

Regional enhet for hørsel og psykisk
helse for barn og unge (REHP)
Helse Midt-Norge

Målgruppe
Barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser som er:
 Førspråklig døve/tunghørte (minst 40dB, inkl CI)
 Døvblitte/tunghørtblitte
 Ervervet og medfødt døvblindhet/kombinerte sansetap
 Hørende barn av døve foreldre (KODA)
 Auditory Processing Disorder (APD), Auditiv Nevropati
(AN), etc kan vurderes

Henvisning


Det brukes et eget henvisningsskjema i BUP..



Barn og unge bosatt i Møre og Romsdal, Sør- og NordTrøndelag henvises direkte av fastlege evt. i samarbeid
med barnevern/PPT. For å sikre lokal forankring vil REHP
kontakte lokal BUP for å sikre lokal forankring.



I tillegg til opplysningene på henvisningsskjemaet er det
ønskelig med informasjon i forhold til hørselsstatus: Hvem
i familien er tunghørt/døv, hvor stort er hørselstapet (helst
audiogram), når inntraff hørselstapet, hva er pasientens og
familiens foretrukne kommunikasjonsform og hva er
årsaken til hørselstapet.



Skulle lokal BUP være henviser ønskes det også kopi av
opprinnelige henvising til lokal BUP, anamnese,
sammenfatning av utredning og vurdering av arbeidet så
langt og konkret bestilling til regionfunksjon.



Saker kan drøftes telefonisk før en evt. henvisning

Kommunikasjonsform
Det er ønskelig å kunne tilby pasienten utredning og behandling
på sin foretrukne kommunikasjonsform. Det kan bl.a. være: Norsk
tale, norsk tale med tegnstøtte og norsk tegnspråk med og uten
tolk.

Tjenester
Enheten kan tilby poliklinisk utredning, diagnostisering og
behandling av barn og unge i målgruppa. Konsultasjon til
samarbeidspartnere i forhold til barn og unge i målgruppa. Dette
kan bl.a. være:
 Utredningsassistanse
 Veiledning om bruk av tegnspråktolk i terapi
 Hørselsfaglig veiledning og konsultasjon i forhold til
terapeutisk arbeid med hørselshemmede
 Bistand i deler eller hele behandlingstilbudet til klienten
Nasjonalt senter for hørsel og psykiske helse(NSHP) vil trekkes
inn i saker der utvidet kompetanse behøves.

