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Mål: 

RSHP skal bidra til at hørselshemmede får tilgang 
til samme utvalg og variasjon i behandlingstilbud og 

-metoder som den hørende del av befolkningen.  

Senteret driver også
undervisningsvirksomhet. 



Psykiatrisk helsetilbud for hørselshemmede i Norge



• 0-18 år

• Døve, hørselshemmede 
eller CODA

• Psykisk vanske eller lidelse

Pasienter

• Lege

• Psykolog

• Barnevernsleder
Henviser

Hjelpen er gratis
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Hva gjør vi?

Utredning, 
behandling, 
medisinering

Konsultasjon 
og veiledning

Nettverks- og 
informasjons-

arbeid
Undervisning



Spesiell kompetanse

• Psykiske helse og hørselshemming

• Tegnspråk og bruk av tegnspråktolk

• Døvekultur 

• Vanlige tekniske hjelpemidler
– HA, CI, roger pen osv. 

• (audiologi)



Hørselshemmede og psykisk helse

Har de samme 

psykiske vanskene 

som hørende

Kan ha en økt 

sårbarhet pga. 

vansker med 

kommunikasjon 

og manglende 

tilrettelegging



Hørselshemmede barn 
og ungdom forteller



Hvilke vansker blir 
hørselshemmede barn ofte henvist med? 

• Angst, depresjon, ensomhet, 
mistrivsel

Psykiske 
vansker

• Vanskelig å få og holde på 
venner, mangler sosiale koder

Sosiale vansker

• Sinne, utagering, umodenhetAtferdsvansker

• Forsinket språk, mangler 
begreper

Språkvansker



Ikke vær redd for å bruke de 
vanskelige ordene 

Vann

Foss

Elv

Regn

Sildre

Renne 

Vått

Plaske

Dryppe

Fuktig

Damp 



Språk

Gestuelt-visuelt 

Ikke internasjonalt

Enge dialekter og 
kulturelle uttrykk

Egen grammatikk og 
lingvistikk

Offisielt språk i Norge

Tegn-

språk

TEGN ER NYTTIG FOR 

ALLE BARN,

Tidlig 

språkstimulering

Mer 

blikkontakt

Snakker 

saktere
Snakker 

tydeligere
Mer observant 

på barnets 

kommunikasjon

Mer tilstede

Styrker tilknytning 

og samspill

Kan fungere som 

en språkbro

Mindre frustrasjon 

og misforståelser

Bruker mindre energi i 

kommunikasjon

MEN FOR NOEN ER DET 

AVGJØRENDE

@tegnkalender @tegnhuset @logopedstefansdottir @tegnsentralen 
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