
Gik med brækket fod i tre et halvt år 
44-årige Anita Ahlquist fra Nordenskov var igennem to fejloperationer før hun 
endelig fik ordnet sit brud på foden. 
 

- Det var et uheld på mit arbejde som pædagog,  
der gjorde, at jeg vrikkede rundt på foden,  
fortæller Anita Ahlquist. 
- Min daværende læge mente dog bare, at der var 
tale om en forstuvning, og den slags tager tid at  
komme over, så jeg blev spist af med 
smertestillende piller gennem disse år, med  
melding om at være hypokonder. 
Men da hendes knogle i foden begyndte at vokse,  
og hun fik problemer med at passe sit fodtøj, så  
skiftede hun læge. 
- Jeg fik en skideballe af den nye læge for ikke  
at have reageret noget før, gjort noget ved det selv,  
og jeg blev med det samme henvist til operation,  
fortæller hun. 
 
Operationerne 
Anita blev opereret første gang i april år 2005.  
Det var af en læge fra Sydvestjysk Sygehus på Grindsted  
Sygehus, dog uden noget vellykket resultat. Dernæst i  
november 2005, hvor foden blev stivgjort. - Så skulle alt blive godt, men det viste sig desværre, at det var 2 operationer som ikke 
gav noget positiv resultat for mig, hvilket senere er blevet konstateret som fejloperationer. Dette blev indberettet til patient 
klagenævnet, fortæller Anita Ahlquist. Patientklagenævnet anbefalede en dygtig knoglespecialistpå Kolding Sygehus. - Han tilbød 
at operere og udbedre skaderne for mig i november 2006. Dette gjorde han blandt andet ved at tage nogle knogler fra anklen, som 
blev sat ned i foden, sammensat med skruer og plader og en permanent stivgjort fod og et liv med Krykker. Dette gav en haltende 
gang som hurtigt gav skavanker andre steder i kroppen bla. i hofte og knæ, fortæller Anita. 
 
Store omkostninger 
Sagen har haft nogle store omkostninger for Anita og familien. 
- På grund af denne sag måtte jeg opgive min butik, Palæet`s Butik i Nordenskov. Jeg mistede mit arbejde pga. 1for mange 
sygedage (sammenlagt 3 gange 3 mdr. på langs - hvilket blandt andet også gav nogle ekstra kg på bagen). 
- Samtidig måtte vi sælge vores hus, på grund af at vi havde et 2 etagers hus med mange trapper og vi var  tvunget til bilskift med 
automatgear, fortæller Anita Ahlquist. 
 
Martin Hansen 
Anitas mand kendte godt til Martin Hansen fra Grødevangens Terapi i Ansager, som ikke lå så langt fra familiens bopæl. - En dag 
mødte vi ham pludselig til et dyrskue i Varde, og derefter gik det slag i slag. Allerede efter de første behandlinger fik jeg det 
meget bedre, fortæller Anita, som i dag læser til terapeut og arbejder på Døgninstitutionen Hjulsøgård i Henne. 
- Oveni det hele har jeg oplevet den store lykke at have tabt mig 17 kilo, mens jeg har gået hos Martin Hansen, slutter Anita 
Ahlquist. 
Det at tabe sig under behandlinger, er ikke et ukendt fænomen for Martin Hansen. - Via mine behandlinger lindrer jeg organerne 
og får dem op at køre, fortæller Martin Hansen. - Overvægt er et kompleks af problemer af såvel psykisk som fysisk art. Det 
kræver bare, at folk får ugentlige behandlinger kombineret med medikamenter (naturprodukter, fortæller han. Under på 
Englemessen i Varde vil Martin Hansen give prøvebehandlinger om kropsterapi, samt holde et par foredrag om pinlige lidelser 
som ufrivillig vandladning, som han også kan kurere samt vægtproblemer - Anitas vægttab skyldes ikke motion af nogen art, da 
hun ikke har kunnet motionere på grund af sin dårlige hofte og fod. 
- Hun kom med krykke, og det varede ikke længe, før hun kunne smide dem. Hun har også fået bedre styr på vandladningen. Hun 
har været igennem en to timers behandling en gang om ugen i 3 mdr. og herefter 2 gange om måneden, slutter Martin Hansen. 
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Lokal-Bladet Budstikken Varde 
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