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Konsultationspsykiatri är den
psykiatriska subspecialitet som
sysslar med diagnostik, behand-
ling, forskning och förebyggan-
de behandling: 

• av psykisk sjuklighet bland
somatiskt sjuka, 

• av somatoforma tillstånd
(medicinskt oförklarade sym-
tom) och patomimier (självför-
vållad sjukdom), samt 

• av psykologiska faktorer
som påverkar somatisk ohälsa
[1]. 

En vanligare och mer träffan-
de etikett är »consultation-liai-
son psychiatry» eller »CL-
psychiatry», varför uttrycket
CL-psykiatri kommer att an-
vändas i fortsättningen. 

När psykiatrin under första halvan av
1900-talet började lokaliseras till de all-
männa sjukhusen i stället för till de sto-
ra avskilda mentalsjukhusen, skapades
förutsättningarna för »liaison psychia-
try», som innebar att psykiatrisk kom-
petens kunde knytas till kroppssjukvår-
den och integreras i ordinarie verksam-
het. Begreppet lever kvar i uttrycket
consultation-liaison psychiatry. 

Precisering av begreppen
Consultationbrukar beteckna de in-

satser som görs sporadiskt vid mer eller
mindre akuta psykiatriska problem
inom den somatiska vården. Konsulten
gör en bedömning, ger råd om hand-
läggning, informerar remittenten och
berörd personal och avslutar därefter i
regel sitt uppdrag, någon gång med
övertagande av patienten till psykiatrisk
vårdavdelning. 

Vanliga problemställningar är pati-
enter som vårdas efter suicidförsök och

patienter med akuta förvirringstill-
stånd. Denna typ av konsultationer ut-
gör det vanligaste arbetssättet i Sverige
idag.

Liaison å andra sidan betecknar ett
långsiktigt och kontinuerligt arbetssätt,
där psykiatern utgör en integrerad del
av ett flerdisciplinärt team och där in-
satserna, utöver bedömning av patien-
ter, innefattar utbildning av kolleger
och vårdpersonal, förebyggande insat-
ser och tidig identifiering av psykiska
problem. 

Liaison-modellen har haft ett visst
genomslag inom t ex smärtrehabilite-
ring, men finns i Sverige också spora-
diskt representerad inom neurokirur-
gi/neurologi, kirurgi, infektionsmedi-
cin, rehabilitering, gynekologi/sexolo-
gi, m m. Här finns dock ett stort, men
eftersatt behov. 

Det råder ingen motsättning mellan
dessa två beskrivna arbetssätt, men det
är uppenbart att liaison-modellen ställer
helt andra krav på engagemang och
kontinuitet och därmed också på ekono-
miska resurser, vilket delvis torde för-
klara att det arbetssättet idag är efter-
satt.

Behovet av CL-psykiatri
Grunden för behovet av CL-psykia-

trin är den stora psykiska ohälsa som
finns i primärvård och på kroppssjuk-
hus. En tredjedel av patienterna i pri-
märvård [2, 3], och två tredjedelar av
»högutnyttjare» av inneliggande medi-
cinsk vård [4], har en samtidig psykiat-
risk diagnos. 

De psykiatriska diagnoserna förde-
lar sig i stort sett lika mellan depressio-
ner, ångestsyndrom och somatoforma
tillstånd. Den psykiatriska komorbidi-
teten inverkar på de totala vårdkostna-
derna [5] liksom på vårdtiden [6]. 

Idag identifieras fortfarande bara en
mindre del av denna riskpopulation,
trots att interventionsstudier visar att
närvaron av en CL-enhet minskar såväl
vårdtid, rehabiliteringsbehov som antal
remitteringar till psykiatrisk klinik [7,
8].

Identifiering och behandling av psy-
kiskt sjuka inom somatisk vård är såle-
des den ena av CL-psykiatrins huvud-
uppgifter. Den andra är de somatiseran-

de patienterna [9], de som lider av och
söker hjälp för kroppsliga symtom utan
påvisbar medicinsk orsak. Dessa pati-
enter faller fortfarande alltför ofta mel-
lan de två stolarna invärtesmedicin och
psykiatri. Somatiska doktorer hittar in-
get fel på patienten – och det gör påfal-
lande ofta inte allmänpsykiatern heller! 

En ny diagnostik har etablerats i och
med DSM-IV, där tillstånd som somati-
seringssyndrom (Briquets syndrom),
konversionssyndrom och hypokondri
har lyfts fram och grupperats under den
gemensamma rubriken Somatoforma
syndrom. I ICD-10 har somatiserings-
tillstånd också fått en mer framträdande
plats jämfört med tidigare versioner,
och de rubriceras där som Somatoforma
syndrom, Dissociativa störningar eller
Andra neurotiska syndrom. 

Kunskap om diagnostik och behand-
ling av dessa tillstånd finns, men är
ännu dåligt utbredd, tyvärr även inom
psykiaterkåren. Trots att problemet är
omfattande [10] saknas i regel genom-
tänkta strategier för handläggningen av
denna patientgrupp.

Dagens CL-psykiatri har framför allt
utvecklats på amerikansk botten, och i
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USA har CL-psykiatri en stark position,
mycket tack vare att man övertygande
visat hur stora besparingar som kan gö-
ras genom att knyta en CL-service till
somatisk verksamhet [11]. CL-psykiat-
rer i USA utgör nu en gruppering med
en kraftfull egen organisation, årliga ve-
tenskapliga kongresser av hög standard
samt ett ambitiöst utbildningsprogram
för blivande CL-psykiatrer. 

Ett växande antal tidskrifter speglar
den snabba vetenskapliga utvecklingen
på området. Förra året publicerade den
amerikanska CL-organisationen, The
Academy of Psychosomatic Medicine,
riktlinjer för nyckelfrågor såsom CL-
psykiatrins kompetensområde, kårens
utbildning och hur behovet av CL-in-
satser skall identifieras, men även för
frågor som kvalitetskontroll, läkar-
handledning, etiska och juridiska spörs-
mål mm [12]. 

Svag utveckling i Sverige
CL-psykiatrin i Sverige har under

det senaste årtiondet haft en svag ut-
veckling. I de skandinaviska grannlän-
derna finns verksamheter av hög kvali-
tet inom den offentligt finansierade
sjukvården: vid Rikshospitalet i Oslo
finns en psykosomatisk CL-enhet med
egen professur, och vid universitets-
sjukhuset i Aarhus en Forskningsenhed
for Funktionelle Lidelser, Psykosoma-
tik og Liaison psykiatri med kliniskt in-
riktad forskning. 

Ett skäl till den svaga utvecklingen i
Sverige är sannolikt att utvecklingen
mot sektoriserad psykiatri och den star-
ka betoningen på en decentraliserad öp-
penvård i motsvarande grad har försva-
gat den sjukhusbundna psykiatrin och
medfört nedprioritering av CL-verk-
samheter. 

Ett snabbt växande intresse från so-
matikernas sida för psykiatriska insat-
ser finns dock numera; ett skäl är den
växande belastning som patienter med
dåligt definierade medicinska tillstånd
utgör inom den somatiska vården. Ett
annat skäl är tillkomsten av nya psyko-
farmaka under det senaste årtiondet,
som gjort potentialen i psykofarmako-
logisk behandling uppenbar för en stör-
re krets av läkare utanför psykiatrin.
Detta har i sin tur medfört ett ökat behov
av hjälp med kvalificerad diagnostik
och behandlingsmonitorering vid fram-
för allt depressioner och ångestsyn-
drom. 

CL-psykiatri i primär vården
När psykiatrin sektoriserades fanns

ambitionen att föra psykiatrin närmare
vårdgrannarna primärvård och social-
tjänst. Denna samverkan har dock i fler-
talet regioner inte kommit till stånd.
Undantag finns dock. På Gotland ge-
nomfördes 1983–1984 i psykiatrins
regi ett utbildningsprogram i diagnostik
och behandling av depression för pri-
märvårdsläkare. Effekterna studerades
noggrant ett år efter utbildningspro-
grammets genomförande. Projektet re-
sulterade i minskat antal sjukskrivning-

ar och vårddagar för depression, ökad
användning av antidepressiva läkeme-
del samt minskad förskrivning av sede-
rande och lugnande medel. Suicidfre-
kvensen sjönk signifikant, framför allt
hos kvinnor [13]. Ytterligare tre år se-
nare ökade åter antalet vårddagar för
deprimerade patienter och antalet sui-
cid återgick till samma omfattning som
före studien. Slutsatsen är att riktade ut-
bildningsinsatser från psykiatrins sida
har god effekt på viktiga morbiditets-
och mortalitetsmått, men att de måste
upprepas alternativt pågå fortlöpande
för att ha bestående effekt [14].

Nyligen har från Umeå presenterats
en modell för psykiatriskt konsulta-
tionsarbete i primärvården, som givit
mycket goda resultat. Bristande tid i
kombination med patienternas benä-
genhet att i primärvården söka för
kroppsliga symtom även vid psykisk
sjukdom medförde att endast ett av fyra
fall av ångest- och depressionstillstånd
identifierades korrekt. Av de korrekt di-
agnostiserade fick färre än hälften ade-
kvat behandling [15]. 

Efter ett års psykiatrisk konsultverk-
samhet i form av en kortare utbildnings-
insats samt varannan vecka återkom-
mande handledning av konsultpsykia-
ter ökade andelen korrekt diagnostise-
rade fall för ångest- och depres-
sionssjukdomar från 8 till 13 procent re-
spektive från 4 till 7,9 procent. För sjuk-
domsgrupperna gemensamt ökade an-
delen adekvat behandlade personer från
4 till 11,4 procent av hela den studerade
populationen.

Slutsatsen är även av denna studie att
man med förhållandevis små men stra-
tegiskt välplacerade psykiatriska kon-
sultinsatser kan uppnå väsentliga  och
kostnadseffektiva förbättringar i dia-
gnostik och behandling av psykisk sjuk-
dom inom primärvården.

Svensk forskning på området
Även om CL-psykiatrin inte märk-

bart flyttat fram sina kliniska positioner
i Sverige under det senaste årtiondet,
har en del vetenskapliga arbeten publi-
cerats med stor relevans för det psyko-
somatiska området. Bela Almay har be-
skrivit den starka associationen mellan
långvarig smärta och depressionssjuk-
dom [16]; Sari Ponzer har analyserat de
psykosociala riskfaktorerna vid uppre-
pade kroppsliga trauman samt betydel-
sen av personlighet och psykisk hälsa
för rehabiliteringsförloppet efter orto-
pedisk skada [17]; Michael Binzer har
studerat psykisk störning hos patienter
med medicinskt oförklarade motoriska
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Identifiering och behandling av
psykiskt sjuka inom somatisk vård är den
ena av CL-psykiatrins uppgifter. Den
andra är de somatiserande patienterna.



bortfall (konversionssyndrom) samt
gjort en prospektiv uppföljning av des-
sa patienter [18]; Ullamaria Anderberg
har studerat stressparametrar hos kvin-
nor med diagnosen fibromyalgi [19]. 

Fler CL-enheter behövs
För att kunna ge en god psykiatrisk

service åt patienter och behandlare
inom somatisk vård krävs att man i en
nära framtid tillskapar fler CL-enheter
vid svenska sjukhus. Den vanligast
förekommande modellen idag är att nå-
gon person på den psykiatriska klini-
ken, inte sällan underläkare under ut-
bildning, gör sporadiska insatser vid be-
hov, men att mer etablerade och lång-
siktiga insatser fortfarande är ovanliga. 

Sjukhusets behov av CL-insatser bör
alltså definieras, en plan etableras för
hur insatserna skall genomföras och re-
surserna dimensioneras därefter. Avgö-
rande motiv är de vinster i såväl vård-
kvalitet som resursbesparing (minskat
antal remitteringar, minskat antal onö-
diga undersökningar, kortare vårdtid,
bättre patientmedverkan) som visats
vara effekten av en fungerande CL-
verksamhet. 

En sjukvårdspolitisk utveckling som
tydliggör beställar- och utförarfunktio-
ner samt stimulerar till en ökad upp-
märksamhet på kostnadseffektivitet i
kombination med förbättrad vårdkvali-
tet har goda förutsättningar att gynna
utvecklingen av konsultpsykiatriska
team. 

Det är dock en öppen fråga vilken
typ av kliniker eller vilka huvudmän
som skall ha initiativet i en sådan pro-
cess; erfarenheten har många gånger
visat att psykiatrin, märkligt nog, är den
defensiva parten i denna utveckling – de
somatiska klinikernas efterfrågan har
inte alltid mötts av ett motsvarande in-
tresse från psykiatrins sida, och det
finns idag flera exempel på att somatis-
ka enheter rekryterar psykiatrisk kom-
petens utanför det egna sjukhuset eller
det egna sjukvårdsområdet. 

Och varför inte? I en marknadsorien-
terad sjukvård står det givetvis de so-
matiska klinikerna fritt att upphandla
psykiatrisk kompetens varhelst den be-
finner sig, från såväl offentliga som pri-
vata vårdgivare.

Utbildning inom CL-psykiatri
Klarar psykiaterkåren idag att svara

upp mot ökade förväntningar från de
somatiska klinikerna? Det är tveksamt.
Någon genomtänkt utbildning för ut-
övare av CL-psykiatri har inte funnits i
Sverige. Svensk förening för konsulta-

tionspsykiatri har vid årliga samman-
komster belyst teman av relevans för
specialiteten såsom konsultationspsy-
kiaterns professionella ramar, psykoso-
ciala riskfaktorer vid kroppsligt trauma,
suicidalt beteende, depressionssjuk-
dom hos somatiskt sjuka mm. Dessa
insatser är dock helt otillräckliga i per-
spektivet att en ny generation psykiatrer
skulle gripa sig uppgiften an att bygga
upp starka och välfungerande CL-enhe-
ter.

Undertecknad deltog i en veckolång
kurs i Liaison Psychiatry vid Manches-
ter University i juni 1999. Kursen gavs
för åttonde året och lockade deltagare
från flera länder. Den typiske deltaga-
ren var motsvarande ST-läkare i slutet
av specialistutbildningen (Senior
House Officer eller Specialist Regist-
rar), men där fanns också ett flertal spe-
cialister med betydande erfarenhet av
liaison psychiatry. Kvalificerade förelä-
sare från hela England ledde seminarier
kring teman som:

• att utveckla en CL-service, 
• somatisering, 
• psykologiska reaktioner på kropps-

lig sjukdom mm.
Kursen var interaktiv och krävde ak-

tivt deltagande och ständiga redovis-
ningar av diskussioner och litteratur-
studier. Stämningen var hög och tanke-
utbytet intensivt. Speciellt värdefulla
var praktiska seminarier i konsten att
etablera en CL-service, vilket tillförde
kursen en viktig sjukvårdspolitisk di-
mension.

Utbildning i CL-psykiatri 
på skandinavisk grund
I de skandinaviska föreningarna för

CL-psykiatri pågår för närvarande dis-
kussioner om att i Skandinavien starta
en årligen återkommande kvalificerad
utbildning inom området. Manchester-
gruppens veckolånga kurs kvalificerar
väl att stå som förebild för en sådan ut-
bildning. Med en jämförbar storlek på
kursen skulle Sverige kunna utbilda 5–
10 konsultpsykiatrer per år eller 50
–100 under de kommande tio åren. Det
är en nödvändig förutsättning för att det
nu-varande stillaståendet inom svensk
CL-psykiatri skall brytas.
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