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Abstract. 

Background: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP, is commonly used in 

the treatment of common bile duct stones. However, it is the endoscopic procedure which 

causes the most complications and has the highest procedure related mortality. Post-ERCP 

pancreatitis and cholangitis are reported as the most common complications. There is an 

increasing focus on quality assessment and evaluation as a means to reduce the complication 

rate further.  

 

Objective: All ERCP procedures performed in Akershus University Hospital in the six year 

period from 2009 to 2014 were reviewed. In the present study patients undergoing ERCP for 

common bile duct stones were selected to assess efficacy and safety of the procedure. 

 

Methods: The patients undergoing ERCP were identified by search in the hospital’s electronic 

medical record system, DIPS, and the endoscopy database, Endobase. Information was 

recorded retrospectively for the years 2009-2013 and prospectively for 2014. The follow-up 

was until March 2016.  

 

Results: The most common post-ERCP complications were pancreatitis (4,7%) and 

cholangitis (4,6%). Cannulation of the pancreatic duct increased the risk of complications 

significantly (p = 0,001). Increased concrement size (> 10mm) was suggestive of increased 

complication risk, but the difference was not significant (p = 0,158). The procedure related 

mortality was 0,6%, which was significantly lower than in the whole data set (p = 0,008). The 

30 day mortality rate was 2,5%.  

 

Conclusion: The complication and mortality rates were low and comparable to those reported 

by other studies in Norway, Europe and, to some extent, the US. 
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Introduksjon 

Utviklingen av fleksible endoskop på 1960-tallet åpnet for en ny æra i diagnostikk og 

behandling av mage-tarmsykdommer. Endoskopisk retrograd choleangiopancreaticografi 

gjorde det mulig å fremstille galleveiene og pankreasgangen radiologisk. De første ERCPene 

ble gjort i USA i 1968 (1) og i Japan i 1969 (2). Den første endoskopiske steinekstraksjonen 

med polypektomislynge ble gjort i 1973 (3). Samme år beskrev Demling sfinkterotomi med 

en papillotomi som ligner de som lik den som fremdeles er i bruk (4). Ved endoskopisk 

steinbehandling har man flere instrumenter enn papillotomer i verktøykassen: 

Steinfangerkurv, mekanisk steinknuser, ballongkatetere til ekstraksjon og dilatasjon, samt 

gallegangsstenter for å sikre drenasjen hvis ikke man oppnår full sanering av stein fra 

hovedgallegangen.   

 

Gjennom 1980-tallet ble man mindre restriktiv med å gjøre endoskopisk sfinkterotomi. 

Aldersgrensen på 60 år ble redusert, for gravis å forsvinne helt. Det ble ansett som trygt å 

endoskopere dårligere pasienter, både med høyere komorbiditet og med akutte tilstander som 

obstruktiv pankreatitt og obstruktiv suppurativ kolangitt (5). 

 

Imidlertid var det problematisk at en høy andel ERCP-undersøkelser ikke viste patologiske 

funn (6). Dette gjaldt særlig pasienter med mistanke om gallegangsstein. Før vi fikk tilgang til 

CT og MRCP var diagnostikken basert på blodprøver, ultralyd og klinisk vurdering. Trondsen 

og medarbeidere viste at antallet unødvendige ERCPer for mistenkt gallestein kunne 

reduseres betraktelig ved bruk av en formel, Trondsens regel. Denne baserte seg på 

diskriminansanalyse, der verdiene for pasientens alder, serumbilirubin, -GGT og -ALAT ble 

benyttet (6,7). Dette gjorde det mulig å redusere antallet ERCP-prosedyrer fra om lag 800 per 

år til litt i underkant av 200 per år, uten at antallet oversette gallegangsstein økte. 

 

Utover 90-tallet ble laparoskopisk kolecystektomi vanligere i behandlingen av gallestein. I 

dag er det standardmetoden. Det er sannsynlig at innføring av laparoskopisk kolecystektomi 

har medført senket terskel for operasjon og dermed øking av antall kolecystektomier. 

Sammenlignet med åpen kolecystektomi, reduserte dette liggetiden, kostet mindre og ga 

høyere pasienttilfredshet (8). Imidlertid så man en økning i gallegangsskader. Dette ga flere 

alternative behandlinger av gallegangsstein; enten åpen kolecystektomi med åpen 
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gallegangseksplorasjon, laparaskopisk kolecystektomi med laparaskopisk 

gallegangseksplorasjon eller pre- eller postkolecystektomi ERCP, med sfinkterotomi eller 

papilledilatasjon for steinsanering (8,9). I Norge er endoskopisk sfinkterotomi foretrukket 

behandling, enten som eneste behandling eller før kolecystektomi (5,6). Dog viser litteraturen 

ulike behandlingstradisjoner når det gjelder pasientandelen som kolecystektomeres (8,9). 

  

Utviklingen av radiologisk diagnostikk (CT og MRI) har medført at ERCP i dag overveiende 

er en terapeutisk prosedyre (10). Nytt utstyr som diatermi og guidewire har gitt flere 

terapeutiske bruksområder og redusert risikoen for komplikasjoner ytterligere (11). I 

hovedsak anvendes ERCP i dag i behandlingen av gallegangsstein og biliære strikturer (10, 

12, 13, 16). Sammenlignet med andre endoskopiske prosedyrer er komplikasjonsraten og 

mortaliteten høy. Derfor holdes diagnostiske prosedyrer holdes til et minimum (17-19).  

 

Et økende fokus på kvalitetssikring og evaluering vil forhåpentlig redusere 

komplikasjonsraten ytterligere (10). Både European Society of Gastrointestinal Endoscopy, 

ESGE, og American Society for Gastrointestinal Surgery, ASGE, har utarbeidet 

kvalitetsindikatorer for ERCP. I Norge foregår det en kontinuerlig, frivillig registering av 

prosedyredata i det nasjonale Gastronet-registeret og tilsvarende i svenske GallRiks (11-15). 

Dessuten er også målsetningen med denne studien var å evaluere effektivitet og 

komplikasjonsrisiko forbundet med ERCP.  
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Materiale og metode  

Alle ERCP-prosedyrer foretatt på Akershus universitetssykehus i seksårsperioden 2009-2014 

ble gjennomgått. De første fem årene ble gjennomgått retrospektivt, mens prosedyrene i 2014 

ble registrert prospektivt på et skjema identisk med det benyttet av Gastronet (20). Pasienter 

med gallegangsstein ble selektert for denne studien.  

 

Alle pasienter som fikk utført endoskopi med hensikt å kanylere gallegang og/eller 

pankreasgang og visualisere gangene med kontrast ble inkludert, hvilket inkluderte mislykket 

kanylering av galle- og eller pankreasgang. Alle pasientene som behandles med ERCP 

registreres rutinemessig i en database, Endobase. Pasientene med prosedyrekoder for ERCP i 

den elektroniske journalen, DIPS, og Endobase ble kryssjekket mot hverandre for at alle som 

faktisk fikk utført ERCP i dette tidsrommet ble inkludert. Dette sikret fullstendig 

datainnsamling. Hvis det viste seg ved journalgjennomgang at ERCP ikke var utført, til tross 

for registrering i Endobase eller prosedyrekode i DIPS, ble pasienten ekskludert.  

 

Definisjoner 

Ved precut sfinkterotomi er sfinkterotomi foretatt før dyp kanylering av gallegangen. 

Med vellykket prosedyre regnes oppnådd kanylering av gallegangen, det vil si injisering av 

kontrast i gallegang. 

 

En komplikasjon ble definert som en hendelse eller tilstand i relasjon til ERCP eller innen de 

første 30 dagene etter ERCP, som medførte irreversibel skade, en endring i 

behandlingsregime eller reduserte pasientens helsetilstand. 

 

Post-ERCP-pankreatitt ble definert som abdominalt ubehag i over 24 timer etter prosedyren 

eller forhøyet serumamylase over tre ganger normalverdi. 

 

Ved gjennomgangen av pasientjournalene ble pasientenes komorbiditet klassifisert i henhold 

til ASA Score. Prosedyrens kompleksitet ble vurdert i henhold til ASGE-klassifikasjonen. 

Komplikasjonene ble klassifisert i henhold til Clavien-Dindo klassifikasjonen (21).   
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Etiske betraktninger 

Det ble søkt om godkjenning hos Regional etisk komite, REK, som anså prosjektet som et 

rent kvalitetssikringsprosjekt. Prosjektet ble godkjent av sykehusets personvernombud. 

Individuelt samtykke ble ikke ansett som nødvendig. Persondata ble anonymisert, ved at hver 

pasient fikk et pasient- og prosedyrenummer, og data ble registrert og analysert på sikre 

servere i sykehuset. Sykehusets datafangstgruppe laget et elektronisk registreringsskjema for 

studien. 

 

Statistisk analyse 

IBM SPSS Statistics 22 ble brukt til statistiske analyser. Deskriptive metoder ble brukt for å 

karakterisere datamaterialet. Kontinuerlige data presenteres som median, eventuelt 

gjennomsnitt ved normalfordelte data, med laveste og høyeste verdi i parentes (min - max). 

Kategoriske data presenteres som antall med prosent av total i parentes. Kategoriske data ble 

sammenlignet ved beregning av relativ risiko. Assosiasjonen mellom to kategoriske variabler 

ble testet ved hjelp av Chi-squared test med signifikansnivå på 0,05. For å se på assosiasjonen 

mellom komplikasjoner og flere kategoriske variabler, ble det gjort binær logistisk 

regresjonsanalyse.  
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Resultater 

894 pasienter ble inkludert, og fikk til sammen utført 1379 ERCP-prosedyrer. I denne 

oppgaven gjøres en subanalyse ved å ta for seg pasientene med gallegangsstein. Det var 567 

pasienter, med til sammen 761 prosedyrer. Blant dem var 301 kvinner (53,1%) og 266 menn 

(46,9%) . Gjennomsnittsalderen var 64,5 år, median 67,5 år (spredning 15-95 år). 

 

I gjennomsnitt ble det utført 1,49 prosedyrer per pasient, median var en prosedyre (spredning 

1-9 prosedyrer). Mesteparten av pasientene, 433 pasienter (76,4%), hadde en prosedyre. 85 

pasienter (19,6%)  hadde to prosedyrer. 28 pasienter (4,9%) hadde tre prosedyrer. Syv 

pasienter (1,2%)  hadde fire prosedyrer. Ni pasienter (1,6%) hadde fem prosedyrer. To 

pasienter (0,004%) hadde seks prosedyrer, to pasienter (0,004%) hadde syv prosedyrer og en 

pasient (0,002%) hadde ni prosedyrer. 

  

Komorbiditet 

Den gjennomsnittlige ASA scoren var 2,18, median 2,00. 129 pasienter (22,8%), ble vurdert 

som friske, ASA 1. 218 pasienter (38,4%), hadde mild organsykdom, ASA 2. 209 pasienter 

(36,9%), hadde alvorlig organsykdom, ASA3. 11 pasienter (1,9%) hadde livstruende 

organsykdom, ASA4, mens ingen var ASA 5. 

 

Tabell 1: ASA Score 

 Frekvens 
Prosent 

 1 Frisk pasient 129 22,8 

2 Mild organsykdom 218 38,4 

3 Alvorlig organsykdom 209 36,9 

4 Livstruende organsykdom 11 1,9 

Total 567 100,0 

 

Kvinnene hadde en lavere ASA Score enn mennene, med et gjennomsnitt på 2,12 for kvinner 

og 2,28 for menn. Diagram 1 viser flere kvinner i forhold til menn i ASA gruppe 1 og 2 og 

tilsvarende overvekt av menn i ASA-gruppe 3 og 4.  

Tabell 1: Tabellen viser ASA score blant 

prosedyrene. 
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Av pasientene med over en prosedyre var gjennomsnittlig ASA Score 2,27. Det var ingen 

signifikant forskjell i ASA Score (over eller under to) mellom de med mange prosedyrer og 

de med kun en (p = 0,416). Blant de med ASA 1-2 hadde 77,5% kun en prosedyre, mens blant 

de med ASA > 2 hadde 74,5% kun en prosedyre. 

 

Bildediagnostikk før første ERCP-prosedyre  

Det ble gjort ultralyd før 381 prosedyrer (68,9%), hvor det ble påvist stein i galleblære eller 

gallegang før 127 prosedyrer (22,9%). Det ble tatt CT før 141 prosedyrer (25,5%), og 

gallegangsstein ble påvist før 119 prosedyrer (21,5%). Det manglet data (missing data) for 

105 prosedyrer (19,0%). Det ble gjort MR før 260 prosedyrer (47,0%). På MR ble det påvist 

gallegangsstein før 288 prosedyrer (52,1%). Det manglet data (missing data) for 112 

prosedyrer (20,2%). 52 prosedyrer (6,8%) var diagnostiske, mens 696 prosedyrer (91,5%) var 

terapeutiske.  

 

Funn ved ERCP 

Gallegangsstein ble påvist ved 539 prosedyrer (70,8%), gallegangsdilatasjon ved 54 

prosedyrer (7,1%), gallegangsstenose ved 9 prosedyrer (1,2%) og normal gallegang ved 52 

prosedyrer (6,8%). 

 

23,5 
20,2 

41,7 
38,2 

33,8 

38,5 

1 
3,1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ASA 1
kvinner

ASA 1
menn

ASA 2
kvinner

ASA 2
menn

ASA 3
kvinner

ASA 3
menn

ASA 4
kvinner

ASA 4
menn

Prosent 

Diagram 1: Diagrammet viser kjønnsfordelt ASA Score 
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Ved 56 prosedyrer (7,4%) ble det registrert steinstørrelse over 10mm. Ved 87 prosedyrer 

(11,4%) ble det påvist flere enn tre steiner. Steinstørrelse over 10mm og samtidig funn av tre 

steiner eller mer ble registrert ved 48 prosedyrer (6,3%). 

 

Endoskopisk sfinkterotomi utført i 433 prosedyrer (56,8%). Precut ble gjort i 80 prosedyrer, 

(10,5%). Precut og endoskopisk sfinkterotomi ble utført ved 32 prosedyrer (4,2%). Ballong 

eller kurv ble brukt ved 630 prosedyrer (82,7%). Lithotripsi ble utført ved 90 prosedyrer 

(11,8%). Dilatasjon ble gjort ved 9 prosedyrer (1,2%). Det ble lagt ny stent eller skiftet stent 

ved 185 prosedyrer (24,3%), mens det ble fjernet stent ved 53 prosedyrer (7,0%). Det ble tatt 

biopsi eller cytologi ved 14 prosedyrer (1,8%).  

 

 

Hvordan gikk det med pasientene? 

Kanylering av gallegangen var vellykket i 702 prosedyrer (92,2%). Til sammenligning ble 

dette utført i 1204 prosedyrer (87,3%) for alle prosedyrene, uavhengig av indikasjon. Målet 

med ERCP-prosedyren ble oppnådd ved 553 prosedyrer (72,7%). Det var planlagt ny 

intervensjon etter 360 ERCP-prosedyrer (47,3%). Ny ERCP ble utført etter 218 av 

prosedyrene (28,6%).  

 

Pankreasgangen ble kanylert ved 101 prosedyrer, (13,3%). Kanyleringen var kun ønsket i 5 av 

tilfellene (0,7%) og var aksidentell eller uønsket ved 96 prosedyrer (12,6%). 

 

EST
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Precut og EST
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Dilatasjon

Ny/bytte stent
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Gjennomsnittlig liggetid etter ERCP var 3,8 døgn, median liggetid var ett døgn (spredning 0-

203 døgn). Diagram 2 viser at det ved 197 prosedyrer (25,9%) var null liggedøgn. Lengste 

liggetid var 203 døgn. 

 

 

Komplikasjoner 

Ved 98 prosedyrer (12,9%) ble det registrert komplikasjoner etter ERCP. I hele datamaterialet 

ble det registrert komplikasjoner i 10,4%.  

 

Pankreatitt ble registrert etter 36 prosedyrer (4,7%), kolangitt etter 35 prosedyrer (4,6%), 

blødning etter 9 prosedyrer (1,2%), og perforasjon etter 6 prosedyrer (0,8%). 

Kardiovaskulære komplikasjoner oppsto etter tre prosedyrer (0,4%), respiratoriske etter to 

prosedyrer (0,3%), andre intraabdominale infeksjoner etter to prosedyrer (0,3%) og 

tromboemboliske komplikasjoner etter en prosedyre (0,1%) 
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Tabell 2 viser sammenhengen mellom uønsket eller aksidentell pankreaskanylering og 

registrerte komplikasjoner. Risikoen for komplikasjoner i gruppen med pankreaskanylering 

var 20,8%, hvilket er høyere enn i gruppen uten pankreaskanylering (9,8%). Dette gir en p-

verdi på 0,001 og relativ risiko på 2,1. 

 

Tabell 2: Utført pankreaskanylering og komplikasjoner 

 

 

Komplikasjoner etter ERCP 

Total Nei Ja 

Pankreaskanylering Ikke utført 595 65 660 

Utført 80 21 101 

Total 675 86 761 

 

Tabell 3 nedenfor viser fordelingen av komplikasjoner i forhold til antall steiner og 

steinstørrelse. Komplikasjonsrisikoen hos de med steinstørrelse over 10mm var 17,9%. Hos 

de med høyt steinantall var komplikasjonsrisikoen 9,2%. Hos pasientene med mange og store 

steiner var komplikasjonsrisikoen 10,4%. Relativ risiko for stein over 10mm var 1,5 (p = 

0,158). For høyt steinantall var relativ risiko 0,88 (p = 0,674). 

 

Tabell 3: Gallegangsstein og komplikasjoner etter ERCP 

  

 

Komplikasjoner etter ERCP 

Total Nei Ja 

Gallegangs- 

stein 

stein påvist 313 34 (10,9%) 347 

stein >10mm 46 10 (21,7%) 56 

>3 steiner 79 8 (10,1%) 87 

>3+stein>10mm 43 5 (11,6%) 48 

Total 481 57 (11,9%) 538 

 

Tabell 4 viser sammenhengen mellom endoskopisk sfinkterotomi, EST, og postoperative 

komplikasjoner etter ERCP. Blant prosedyrene der det kun ble utført precut, var 

komplikasjonsrisikoen 12,5%. For kun EST var komplikasjonsrisikoen 9,7%. For prosedyrene 

der det både ble utført precut og EST, var komplikasjonsrisikoen 21,9%. Relativ risiko for 

EST i forhold til ikke utført EST var 0,87 (p = 0,038). Relativ risiko for precut i forhold til 

ingen precut var 1,69. (p = 0,147). 
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Tabell 4: EST og komplikasjoner etter ERCP  

 

 

Komplikasjoner etter ERCP 

Total Nei Ja 

EST 

 

 

 

 

 

Nei 233 33 (14,2%) 266 

Precut EST 42 6 (14,2%) 48 

EST 362 39 (10,8%) 401 

Precut + EST 25 7 (28%) 32 

    

    

Total 662 85 747 

 

44 prosedyrer (5,8%) ble vurdert som Clavien-Dindo grad I. 39 prosedyrer (5,1%) ble 

klassifisert som grad II. 28 prosedyrer (3,7%) ble vurdert som grad IIIA. 1 prosedyre (0,1%) 

ble vurdert som grad IVB, mens 5 prosedyrer (0,7%) ble klassifisert som grad V. Av tabell 5 

fremgår sammenhengen mellom ASA Score og Clavien Dindo grad; 52 komplikasjoner 

(44,4%) hos pasienter med ASA 1-2 hadde komplikasjon grad 1-2, mens 17 komplikasjoner 

(14,5%) ble klassifisert som over grad 2. Tilsvarende forekom 31 komplikasjoner (26,5%) av 

grad 1-2 blant dem med ASA 3-5, mens det forekom 17 komplikasjoner (14,5%) av grad over 

2. I gruppen ASA 1-2 var komplikasjonsrisikoen 15,0%, mens den i gruppen ASA 3-5 var 

16%. Forskjellen er ikke signifikant (p = 0,197). 

 

Tabell 5: ASA Score og Clavien Dindo 

   

 

Clavien Dindo Score 

Total No compl Grad I-II Grad > II 

ASA ASA 1-2 392 52 17 461 

ASA 3-5 252 31 17 300 

Total 644 83 34 761 

 

Mortalitet 

To av dødsfallene (0,3%) var relatert til ERCP-prosedyren. Den ene døde som følge av 

duodenalperforasjon, mens den andre døde grunnet post-ERCP kolangitt og post-ERCP 

pankreatitt. Ytterligere en pasient døde som følge av hjerteinfarkt etter ERCP-prosedyren. I 

tillegg hadde pasienten melena og abdominalsmerter syv dager etter ERCP, uten at sikker 

relasjon til prosedyren ble fastslått. Samlet prosedyrerelatert mortalitet hos pasientene med 
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gallegangsstein var 0,4%. For alle utførte ERCP-prosedyrer, uansett indikasjon, var 

prosedyrerelatert mortalitet signifikant høyere, på 1,3% (p = 0,008). 

  

14 pasienter (2,5%) døde mindre enn 30 dager etter ERCP. Syv pasienter (1,3%) døde av 

flerorgansvikt, en pasient (0,1%) av kardiovaskulære årsaker, en pasient (0,1%) av cancer og 

fem pasienter (0,9%) av ukjent årsak. Fem av pasientene døde som følge av komplikasjoner 

etter ERCP, Clavien-Dindo grad V. Hos de resterende syv var det ingen registrerte 

komplikasjoner. Gjennomsnittlig ASA Score var 2,71.  

 

Kolecystektomi og koledokolithotomi 

Blant pasientene som ble behandlet med ERCP for gallegangsstein var 65 pasienter (11,8%) 

tidligere kolecystekomert. I etterkant av ERCP-prosedyren ble 111 pasienter (20,1%) henvist 

til elektiv kolecystektomi. Blant disse ble 101 pasienter registrert som kolecystekomert 

(18,3%). To ble behandlet med koledokolithotomi. Den ene pasienten hadde Mirizzi’s 

syndrom. Hos den andre mislyktes lithotripsi av to store steiner ved tre ERCP-forsøk. 



12 

 

Diskusjon 

I registreringsskjemaet ble det registrert ASA score, kjente risikofaktorer, blødningsrisiko, 

tidligere ERCP-historikk og anatomiske forhold for å identifisere pasienter med økt 

komplikasjonsrisiko. Gjennomsnittlig ASA score på 2,18 tilsvarer det svenske gjennomsnittet 

(11), men er imidlertid noe lavere enn det norske landsgjennomsnittet (12-15). Pasienter med 

malignitet er ikke inkludert i vår analyse, og dette er trolig forklaringen. Gjennomsnittsalder 

på 64,5 år og en liten overvekt av kvinner tilsvarer det rapporterte i lignende studier (10-

15,17). 

 

Videre ble indikasjon for ERCP, bildediagnostiske utredninger før ERCP, intensjon, samt 

funn ved ERCP ble registrert. Det ble påvist stein i galleblære eller gallegang på ultralyd hos 

22,9%, gallegangsstein på CT 21,5% og MR 52,1%. Påvist stein i forkant av ERCP samsvarer 

med at kun 6.8% av prosedyrene hadde diagnostisk intensjon, mens 91,5% var terapeutiske. 

Imidlertid ble det kun påvist gallegangsstein ved ERCP i 70,8% av prosedyrene. 

Gallegangsstenose ble kun påvist i 1,2% av prosedyrene. Hos 6,8%, ble det funnet normal 

gallegang. Det må kunne antas spontan steinavgang før en god del av disse prosedyrene. 

Ultralyd alene har lav sensitivitet for gallegangsstein. Derfor suppleres ultralyd i stor grad av 

CT eller MR, og risikoen for å overse gallegangsstein reduseres. Det anses lite sannsynlig at 

gallegangsstein overses ved ERCP (5-7). 

 

Indikasjon for ERCP, intensjon, måloppnåelse og eventuell ny intervensjon ble registrert. 

Kanylering av gallegang ble oppnådd i 92,2% av tilfellene, hvilket er på nivå med tall fra 

annen litteratur (5,10,18), men noen studier fremhever at dette avhenger av indikasjonen (10-

15). Ved ERCP der indikasjonen er malignitet, er andelen vellykket kanylering lavere (10). 

Dette stemmer overens med dette datamaterialet; Kanyleringsraten for alle prosedyrene, var 

lavere (87,3%) enn for gallegangsstein alene.  

 

Allikevel var det planlagt ny intervensjon i 47,3% av tilfellene. Dette forklares ikke bare med 

henvisning til elektiv kolecystektomi, hvilket kun gjaldt 19,2% av pasientene. Dette tallet 

tilsvarer annen norsk litteratur, hvor kolecystektomiraten etter ERCP er omtrent 15% (5,6), 

mens det i annen litteratur er vanligst at ERCP kombineres med laparaskopisk kolecystektomi 

(8,9). 
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Noen behøvde ny ERCP for stentfjerning eller ny steinsanering, da det første forsøket ikke 

resulterte i fullstendig steinsanering. Dette underbygges av at målet med prosedyren kun var 

oppnådd i 72,7% av prosedyrene. Måloppnåelsen er omtrent på nivå med Cotton m.fl., som 

rapporterte komplett steinsanering i 77,1% av prosedyrene (16). Antall ERCP-prosedyrer per 

pasient tilsvarer det registrert i lignende skandinaviske studier (10-15).  

 

Den lave liggetiden, gjennomsnittlig 1,48 døgn, gjenspeiles av den lave post-ERCP 

komplikasjonsforekomsten (12,9%). I tillegg var komplikasjonene av lav alvorlighetsgrad, 

hvor mesteparten hadde en Clavien-Dindo grad på I eller II. Det vil si at kirurgisk eller 

radiologisk intervensjon ikke var nødvendig. Det var ingen signifikant forskjell i 

komplikasjonsforekomst mellom de med ASA over og under 2. 

 

Imidlertid er komplikasjonsraten lavere for prosedyrene sett under ett, som var 10,4%. Dette 

står i kontrast til annen litteratur som finner lavere komplikasjonsrate hos pasientene med 

gallegangsstein. Dette forklares vanligvis med at komplikasjoner forekommer oftere hos 

pasientene med påvist malignitet. 

 

Et annet poeng er at komplikasjonsraten på 12,9% er på samme nivå som annen litteratur (8-

15,6%) (5,10,11,14,17). Tendensen er imidlertid at studiene basert på frivillig registrering har 

lavere komplikasjonsrater enn dedikerte komplikasjonsstudier med mer fullstendig 

rapportering. Christensen m.fl. viser eksempelvis en komplikasjonsrate på 15,6% i sin 

komplikasjonsstudie (17). Den noe høyere komplikasjonsraten ved vår undersøkelse kan 

skyldes at den ikke var en rutineregistrering, men en dedikert studie der alle journaler ble 

gjennomgått. 

 

Som i annen litteratur var post-ERCP pankreatitt blant de hyppigst forekommende post-ERCP 

komplikasjonen e (10,11,17-19), som forekom ved 4,7% av prosedyrene. Også denne er på 

nivå med sammenlignbar litteratur, hvor post-ERCP pankreatitt forekommer hos 2,7%-6,7% 

(10,11,14,17-19). I tidligere studier er det påvist en sammenheng mellom pankreaskanylering 

og post-ERCP pankreatitt (11,16, 22). Disse resultatene viser også en signifikant forskjell 

mellom gruppene med og uten pankreaskanylering.  
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Kolangitt forekom etter 4,5% av prosedyrene. Dette synes å være på nivå med annen litteratur 

(1,9-3,6%) (10,14), mens Christensen m.fl rapporterer noe høyere forekomst (5%) (17). Ved 

galleobstruksjon er det infeksjonsrisiko, særlig ved gjenværende stein og mangelfull drenasje 

(5,16).  

 

Stor steinstørrelse var forbundet med økt komplikasjonsrisiko, med en relativ risiko på 1,5, 

men forskjellen var ikke signifikant (p = 0,158). Høyt steinantall var imidlertid ikke forbundet 

med forhøyet komplikasjonsrisiko, med en relativ risiko på 0,88.  

 

Den vanligste intervensjonsprosedyren var sfinkterotomi (56,9%). Precut ble utført i 10,5% av 

prosedyrene. Dette er oftere enn i annen litteratur, hvor det ble gjort hos ca 5% (14,17). Det 

kan diskuteres om forskjellen er reell eller om forklaringen er at det her kun ses på pasientene 

med gallegangsstein. Utført sfinkterotomi var ikke en risikofaktor for post-ERCP 

komplikasjoner (relativ risiko 0,87). Christensen m.fl skriver at sfinkterotomi kun ga økt 

risiko for blødning og perforasjon og ikke kolangitt og pankreatitt (17). Utført precut var 

imidlertid forbundet med forhøyet komplikasjonsrisiko, med en relativ risiko på 1,69. Dog er 

antallet lite, og forskjellen var heller ikke signifikant (p = 0,147). Imidlertid vises dette også i 

andre studier (17,18). Det kan skyldes at precut gjøres ved vanskelig kanylering, og har økt 

andel mislykket ERCP. 

 

Den prosedyrerelaterte mortaliteten var 0,6%, hvilket er signifikant lavere enn totalt i 

datamaterialet (1,3%). Dette stemmer overens med at totalmaterialet omfatter en stor andel 

pasienter med malignitet og er nok den viktigste forklaringen. I tillegg er den lavere enn i 

sammenlignbar litteratur, hvor den ligger mellom 0,9-1,5% (10,11,14,17,18). Dette til tross 

for lavere komplikasjonsrisiko i noen av disse studiene.  

 

Det kan imidlertid være en del svakheter i datamaterialet. Det var fire personer i gruppen som 

innhentet data. Det store materialet tatt i betraktning, er dette relativt få. Få datainnsamlere 

minsker problemet med individuelle tolkningsforskjeller. Risikoen for feilvurdering, 

feiltolkning og feilregistrering er større ved retrospektive enn ved prospektive registreringer. 

Dessuten kan informasjonen i journalnotatene ha vært mangelfull. Slike forhold kan forklare 

mangler i datasettet. 
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Når det gjelder overførbarhet, er det noen forskjeller mellom vår studiepopulasjon og den ved 

andre sykehus og på landsbasis. Ventrikkelopererte med avvikende anatomi (Roux-En-Y og 

Billroth 2) fikk som hovedregel utført ERCP på regionsykehus. Disse pasientene er derfor 

ikke representert i datamaterialet, men utgjør kun en liten andel av pasientene. I materialet er 

ASA score lavere enn i gjennomganger av Gastronet (12-15), men alders- og kjønnsfordeling 

anses som tilsvarende (10-15,17). Med disse reservasjonene kan vårt pasientmateriale 

sammenlignes med tilsvarende studier. 
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