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• Mann 79 år 
  
• Tidligere sykehistorie: 
 Hjerteinfarkt x 3 (EF 40%) 
 Atrieflimmer 
 Bruker ASA 
  
• Aktuelt:  
 Tilfeldig oppdaget AAA diameter 63 mm 
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• Symptomfri pasient 

 

• Diagnostisk angiografi fra høyre interna og 
mesenterica superior viste ingen lekkasje 

 

• Deretter angiografi fra venstre graftbein 





























 

• Kateter innkilt mellom stump 
og forlenger venstre side? 



Nei, men det stuker mot veggen 



Hypotese 

• Jet fra kateteret forårsaket disseksjon mellom 
neointima og graftduk 

 

• Samtidig lekkasje type 3 gjennom duken 

 

• Disseksjonen løper videre ned i native kar med 
trombose 

 



L - lumen 
N- neointima 
G - graft 



 

 

• Vi tolket det som disseksjon med tromber i 
eksterna og startet trombolyseinfusjon fra 
kateret 



 

 

• Pasienten utviklet hemiparese på kvelden 





Murphys lov 

• Ingenting er så lett som det ser ut til. 
• Alt tar lengre tid enn du tror. 
• Hvis det er mulighet for at flere ting kan gå galt, vil den ting som vil forårsake mest skade, være den 

ting som går galt. 
• Hvis det er et tidspunkt hvor det vil være spesielt dumt at noe går galt – så vil det skje på det 

tidspunktet. 
• Hvis det er noe som ikke kan gå galt, så går det likevel galt. 
• Hvis det er fire måter en prosedyre kan gå galt på, og man forutser dette, så vil en femte og 

uforutsett måte øyeblikkelig forekomme. 
• Når ting blir overlatt til seg selv, vil det gå fra å være dårlig til virkelig dårlig. Ett hvert forsøk på å 

rette på problemet vil bare akselere hvor fort det går fra dårlig til virkelig dårlig. 
• Hvis alt ser ut til å gå godt – så har man tydeligvis oversett noe. 
• Moder natur holder alltid med de skjulte mangler. 
• Ingen ting er idiotsikre; idiotene er altfor oppfinnsomme. 
• Når du har bestemt deg for å lage en bestemt ting, er det noe annet som må gjøres først. 
• Enhver løsning avler nye problemer. 

 
• Kilde: Wikipedia 
 


