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Organisering av C-L psykiatrien 

 

Psykiske lidelser har økt forekomst ved somatiske lidelser og kan påvirke forløp og 

behandling av somatiske lidelser.  Det er et helsetjenestemål at pasienter som behandles for 

somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser. Konsultasjon-liaison 

(C-L) psykiatri er en del av psykiatrisk spesialisthelsetjeneste som gir psykiatrisk behandling 

til pasienter som primært behandles i helsevesenet pga. somatisk sykdom/symptomer og 

skade. Konsultasjonstjeneste innebærer direkte pasientbehandling etter henvisning fra 

somatisk lege, mens liaison tjenesten er indirekte pasient behandling via undervisning, 

veiledning, opplæring og rådgiving av annet helsepersonell. Psykosomatisk medisin 

(psykologiske og psykiatriske følger av somatisk sykdom og hvordan psykiske belastninger 

kan føre til sykdom med eller uten biologiske forandringer) regnes som inkludert i C-L 

psykiatri. Somatisk spesialisthelsetjeneste kan behandle stadig mer kompliserte tilstander, og 

det er en dreining mot dagbehandling og poliklinisk behandling. Derfor er det behov for 

psykiatriske tjenester med høy kompetanse i diagnostikk og behandling av pasienter som både 

har somatisk sykdom og psykisk lidelse, og C-L tjenesten må utvikles og endres i tråd med 

utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det er behov for utvikling, styrking og 

differensiering av C-L tjenesten med tilbud om poliklinisk pasientbehandling og 

døgnberedskap. C-L tjenesten bør også systematisk evalueres på struktur, prosess og resultat. 

 

 

Bakgrunn: 

  

Konsultasjonsliaison (C-L) psykiatere er leger i psykiatrien som er eksperter på diagnose og 

behandling av psykiatriske lidelser hos pasienter med samtidig fysisk og psykisk lidelse. Det 

kan være kroppslige symptomer på psykiatrisk lidelse (somatoforme lidelser), psykiatrisk 

manifestasjon av ulike kroppslige forstyrrelser (for eksempel organisk delir, depresjon ved 

Multippel sklerose/Parkinsons sykdom) og etiologisk uavhengige tilstander som påvirker 

behandlingen av fysisk eller somatisk lidelser. Tjuesyv prosent av pasienter som er innlagt i 

somatisk sykehusavdeling har diagnostiserbare psykiske lidelser (1), men disse oppdages 

sjelden og blir svært sjelden behandlet (2). Depresjon og angst reduserer inneliggende 

pasienters livskvalitet og er assosiert med økte kostnader (3). For mange pasienter som har 

koronar hjertelidelse og depresjon som samsykelighet, fører dette til dårligere prognose av 

begge lidelsene(4), og pasienter som har hatt et hjerteinfarkt og samtidig er deprimerte har 

fem ganger økt mortalitetsrisiko de neste seks månedene (5). Pasienter som utvikler depresjon 

de første månedene etter transplantasjon, har økt mortalitet (6). Økt antall eldre i sykehus 

fører til økt forekomst av forvirringstilstander, og psykiatrisk samsykelighet fører til lengre 

liggetid (7). Riktig tidspunkt av psykiatrisk konsultasjon til somatisk inneliggende pasienter 

reduserer liggetid (8) og kostnader (7). Det er viktig både fra et pasient-, 

helsetjenestekvalitets- og et ressursbruksperspektiv at det utvikles C-L psykiatrisk tjenester 

ved somatiske sykehus tilpasset dagens situasjon. 
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Status i dag: 

 

C-L tjenesten i Norge er i dag varierende organisert, for eksempel har vi ved noen sykehus 

egne enheter som gir C-L tjeneste (eks Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs hospital, 

OUS, Diakonhjemmet sykehus, Ahus), andre steder er det en psykiater fra DPS som har 

denne oppgaven (eks Bærum sykehus), eller det kan være en av legene fra psykiatrisk 

avdeling eller poliklinikk som gir tilsyn. Felles er at det er ofte er få personer på hvert sted 

som arbeider med C-L.  Enkelte DPS har tilsvarende tilbud til primærhelsetjenesten.  

I en spørreundersøkelse til de største sykehus i alle regioner i Norge med somatiske enheter 

og til psykiatriske enheter som gir tilsyn, kommer det frem at psykiatrien og somatikken er 

relativt fornøyd med tilgjengelighet på dagtid til inneliggende pasienter, men at det er 

mangelfullt tilbud utover vanlig arbeidstid som ettermiddag natt og helg. Likeså er det 

mangelfullt poliklinisk C-L tilbud til pasienter som behandles i somatiske poliklinikker. 

Generelt opplever somatiske avdelinger at de må vente lengre på at tilsyn blir gitt enn 

psykiaterne som gir tilsyn. Både psykiaterne og leger i somatikken som besvarte 

undersøkelsen var enige om at det er økning i behovet for tilsyn og at det er behov for tilbud 

utover ordinær arbeidstid og et poliklinisk tilbud. Det er mangel på psykiatere med 

spesialkompetanse i C-L. Dessuten er betydning av C-L arbeid og ulike arbeidsmodeller for 

C-L psykiatri lite evaluert og studert. 

  

 

Mål for Npf: 

 

Kunnskap om C-L psykiatri og erfaring fra C-L psykiatrisk tjeneste skal være en del av 

spesialistutdanningen i psykiatri. Npf vil arbeide for å utvikle C-L service som er tilpasset 

utviklingen i somatisk medisin med modeller for poliklinikk og døgntilbud, og arbeide for at 

C-L psykiatri er et integrert og nødvendig tilbud ved somatiske sykehus som en del av pasient 

fokusert behandling. Npf vil være med å utvikle minstestandarder for C-L tjenester. Npf vil 

være en pådriver for at generell kompetanse om betydningen av C-L psykiatrisk arbeid blir 

kjent, og være med på å utvikle og evaluere modeller for C-L psykiatrisk arbeid. Npf vil være 

med på å måle effektivitet av C-L psykiatrisk arbeid som klinisk effektivitet, pasient 

tilfredshet, henviser tilfredshet og betydning for helsetjenestebruk. 

  

 

Referanser: 

1. Silverstone PH. Prevalence of psychiatric disorders in medical inpatients. The Journal 

of nervous and mental disease. 1996;184(1):43-51. 

2. Cepoiu M, McCusker J, Cole MG, Sewitch M, Belzile E, Ciampi A. Recognition of 

depression by non-psychiatric physicians--a systematic literature review and meta-analysis. 

Journal of general internal medicine. 2008;23(1):25-36. 

3. Creed F, Morgan R, Fiddler M, Marshall S, Guthrie E, House A. Depression and 

anxiety impair health-related quality of life and are associated with increased costs in general 

medical inpatients. Psychosomatics. 2002;43(4):302-9. 



3 
 

4. Nicholson A, Kuper H, Hemingway H. Depression as an aetiologic and prognostic 

factor in coronary heart disease: a meta-analysis of 6362 events among 146 538 participants 

in 54 observational studies. European heart journal. 2006;27(23):2763-74. 

5. Lange-Asschenfeldt C, Lederbogen F. [Antidepressant therapy in coronary artery 

disease]. Der Nervenarzt. 2011;82(5):657-64; quiz 65-6. 

6. Dew MA, Rosenberger EM, Myaskovsky L, DiMartini AF, DeVito Dabbs AJ, 

Posluszny DM, et al. Depression and Anxiety as Risk Factors for Morbidity and Mortality 

after Organ Transplantation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Transplantation. 2015. 

7. Tadros G, Salama RA, Kingston P, Mustafa N, Johnson E, Pannell R, et al. Impact of 

an integrated rapid response psychiatric liaison team on quality improvement and cost 

savings: the Birmingham RAID model. The Psychiatrist. 2013;37(1):4-10. 

8. de Jonge P, Latour CH, Huyse FJ. Implementing psychiatric interventions on a 

medical ward: effects on patients' quality of life and length of hospital stay. Psychosomatic 

medicine. 2003;65(6):997-1002. 

 

Utvalg for C-L psykiatri 

Norsk psykiatrisk forening 


