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Lars Jakt är 53 år, gift med Kerstin
och tillsammans har de tre söner, 18, 23
och 25 år. Efter läkarstudierna kom Lars
Jakt tillbaka till födelsestaden Öster-
sund och en tjänst som biträdande över-
läkare. Året var 1977.

– Jag insåg att det var en sluttjänst.
Men att sitta still på samma ställe och
göra samma sak fram till pensionen, det
lockade inte! Jag ville ut, se någonting an-
nat utanför Sveriges gränser, helst till ett
annat land i Europa fast det gick inte då.

– Våra planer var väldigt oklara men
det centrala var en önskan att se mer av
världen, men inte till något »konstigt»
land, inget u-land eller någon kommu-
niststat.

Barnsjukhuset i Hanoi
Men det blev på sätt och vis

både–och när Sida sökte läkare–rådgi-
vare till barnsjukhuset i Hanoi som
skulle tas i bruk 1980. 

– Kerstin hade sett annonsen och
tyckte att söka kan man ju alltid. Och
när jag sedan fick tjänsten var det svårt
att avstå. 

De stannade drygt ett år i Hanoi, från
september 1980 till förvintern 1981.

– Vi var bara två svenska läkare, jag
själv och röntgenläkaren Lars Löfgren.
Resten av läkarna på sjukhuset var viet-
nameser, de äldre var utbildade i Frank-
rike, de yngre i något östeuropeiskt
land. Alla narkosläkare var för övrigt
kvinnor. 

– Det första halvåret satt vi i möten
och diskuterade hur verksamheten skul-
le läggas upp. Uppgiften var att få igång
sjukhuset. Jag sövde inget alls under
den tiden, men det var roligt att planera. 

Verksamheten var till en början när-
mast av försökskaraktär. Första året ge-
nomfördes ett dussintal operationer och
intensivvårdsavdelningen hade några få
patienter. 

Detta var några år efter USAs neder-
lag i Vietnam. 

– Vietnam var hela världens hjältar
och vietnameserna betraktades på något
sätt som annorlunda och bättre än and-
ra människor. Efter ett år i landet hade
vi lärt känna folk – det var snälla och
trevliga människor, men varken sämre
eller bättre än någon annan, säger Lars
Jakt.

Kulturkrock att komma hem igen
Inför vistelsen i Vietnam arrangera-

de Sida ett utbildningsprogram där kul-
turskillnaderna mellan Vietnam och
västländerna togs upp.

– Vi led aldrig av att leva i en för oss
ny kultur, vi hade inga problem med det.
Men alla talar om kulturkollisionen att
flytta till ett annat land, särskilt ett fat-
tigt utvecklingsland. Men ingen talar
om kulturkrocken som det innebär att
komma hem igen! 

– Vi anlände till Sverige strax före
julen 1981 och skulle tillbringa några
dagar i Stockholm innan vi fortsatte till
Östersund. Vi var ute på stan och passe-
rade en av Stor & Litens butiker. Vi
slogs av det enorma utbudet av leksa-
ker! Det var bländande, nästan lite äck-
lande – i Vietnam hade barnen tillverkat
leksaksbilar av Coca-Cola-burkar.

Armésjukhus i Saudiarabien
De stannade ett par år i Östersund

innan det var dags igen. Denna gång
till Saudiarabien, hösten 1983. 

– Jag hade fått anställning hos ett
amerikanskt sjukhusbolag som hade

kontrakt med försvarsministeriet att dri-
va ett militärsjukhus som ligger på en
armébas i staden Khamis Mushayt, nära
gränsen mot Jemen. 

Sjukhuset betjänade den militära
personalen men också dess familjer. 

– Det fungerade som vilket sjukhus
som helst och tog emot även kvinnor,
barn och gamla. All kontakt med pati-
enterna gick via tolk, på gott och ont.
Några enstaka ord på arabiska lärde jag
mig. 

Ekonomiskt var villkoren goda.
– Jag hade en månadslön på drygt

5 000 dollar, och det var på den tiden då
en dollar var 10 svenska kronor. Den lön
jag hade skulle säkert motsvara 100 000
kr idag. Vi hade fri bostad, gratis skola
för våra söner, fria flygbiljetter hem två
gånger om året, betald semester osv. 

– Dessutom hade jag sagt upp mig
från sjukhuset i Östersund. Vi hade läm-
nat tjänstebostaden där och hade alltså
inga kostnader för en bostad i Sverige
att tänka på.

Att tjäna pengar är bra, »men det kan
man inte leva på», menar Lars Jakt. 

– Att möjligheten att tjäna pengar är
en väsentlig drivkraft för att ge sig ut är
inget att sticka under stol med. Men jag
vill ändå påstå att det viktigaste för oss
varit en önskan att komma ut och göra
någonting annat än det vanliga.

– Saudiarabien har ett fantastiskt kli-

Lars Jakt, narkosläkare, Treliske Hospital, Truro, Cornwall:

”Nomadiserande” läkare
som nog blir kvar i England 
Nomad. Det kallar sig Lars

Jakt,  narkosläkare som arbetat
utomlands sedan 1983, nu bo-
satt i England efter att ha tjänst-
gjort i Vietnam, i Saudiarabien i
två omgångar och i Danmark. 

– Vi kommer nog att stanna
här – fast osvuret är bäst!

REPORTAGE  .
JAN LIND

Önskan att se och uppleva något annat
än det vanliga har varit en viktig drivkraft
för narkosläkaren Lars Jakt, som efter att
ha arbetat i sjukvården på olika håll i
världen nu är verksam i Cornwall.



mat, en otroligt varierad natur och spän-
nande människor. Basen där vi bodde
låg 2 000 meter över havet. Klimatet var
snustorrt, med varma dagar och halvky-
liga nätter. Men på bara några timmar
var vi nere vid Röda havet och nästan
tropiskt klimat. Att dyka i Röda havet är
otroligt spännande! 

Hem till Europa, till England
Men ni stannade inte för evigt? 
– Nej, av flera skäl. Det amerikanska

sjukhusbolaget blev efter bara någon
månad utsparkat och efterträddes av ett
brittiskt företag. Arbetsrutinerna för-
ändrades. Vi hade arbetat med narkos-
sköterskor, ofta från Skandinavien, och
bedrev verksamheten ungefär på sam-
ma sätt som i Sverige.

– Med det brittiska styret försvann
narkossköterskorna och narkosläkarna
fick göra hela jobbet, utan assistans. Vi
skulle vara jour och som consultant
(överläkare) var jag primärjour varan-
nan eller var tredje natt.

– Därtill hade våra äldsta pojkar
kommit upp i tonåren och ville få mer
kontakt med sin egen svenska kultur
och inte längre vistas i den skyddande
världen på armébasen. 

Hem igen, hem till Europa. 
– Genom en kollega visste jag att det

fanns möjlighet att vikariera som nar-
kosläkare vid Treliske Hospital i Truro
i Cornwall. Han hade jobbat där men
skulle tillbaka till Sverige och då kunde
jag hoppa in i hans ställe. Vi flyttade till
Truro i juli 1986.

Saudiarabien för andra gången
Och stannade till juli 1989. 
– Jag hade kontakter i Jeddah och jag

och Kerstin lekte med tanken att göra en
ny period i Saudiarabien, i fem–tio år
och sedan fick det vara nog. Då skulle
jag tjäna en massa pengar och kunna
halvpensionera mig. 

Ett amerikanskt sjukhusföretag sök-
te personal till National Guard Hospital
i Jeddah, avsett för personalen i natio-
nalgardet men som också tog emot per-
sonalens familjer i vidsträckt bemärkel-
se. 

– Det enda som hade militär anknyt-
ning var att vi måste passera en vakt på
väg till och från sjukhuset.

De materiella villkoren var emeller-
tid inte lika gynnsamma som förra
gången. I anställningsförmånerna in-
gick nu t ex bara fri skola för två barn. 

– Läkarlönerna hade inte alls hängt
med, hade höjts med mindre än 10 pro-
cent på sex år. Växelkursen hade ut-
vecklats negativt, dollarn var värd
mindre. 

– Detta var sådant som jag visste i
förväg men utbytet blev ändå sämre än
beräknat. Vi hade ett hus i Truro som
också drog kostnader. Vi insåg att pla-

nerna på att stanna i fem–tio år inte var
realistiska. 

Guldåren är över
Rent allmänt är guldåren i Saudiara-

bien över för västerländsk sjukvårds-
personal, menar Lars Jakt. 

– Förr öste landet ut pengar. Utländ-
ska sjukhusbolag tjänade mycket peng-
ar och gjorde säkerligen vad som i Sve-
rige kallas övervinster. Nu har saudier-
na börjat inse att oljan inte räcker hur
länge som helst och man börjar hålla
igen mer. 

– Landet har skolat upp egen sjuk-
vårdspersonal och när man anställer ut-
ländsk personal hämtas den företrädes-
vis från andra arabländer, t ex egyptiska
eller palestinska läkare. Förr skulle det
vara europeisk eller allra helst ameri-
kansk personal. 

– Marknaden för europeisk sjuk-
vårdspersonal är väsentligen mindre
och lönerna mycket lägre, relativt sett,
än för 10–15 år sedan.

Danmark nästa! 
Vistelsen i Jeddah varade från juni

1989 till april 1992. Färden ledde norr-
ut, till Danmark. 

– Ett relativt nyöppnat privatsjuk-
hus, The Mermaid Clinic, i Ebeltoft
sökte personal. Sjukhuset hade ingen
akutverksamhet utan var helt inriktat på
elektiv kirurgi, varav en väsentlig del
var ortopedi, framför allt höft- och knä-
proteser. 

– Allt verkade fint och bra, men jag
undrade ändå om allt stod rätt till. När
alla papper var klara fick jag syn på en
annons i Läkartidningen där sjukhuset
sökte ytterligare två narkosläkare. Jag
visste att bemanningen totalt var tre
anestesiologer och jag var redan an-
ställd.

– Vad var detta? Jag skrev ett brev
och frågade men fick bara lugnande för-
säkringar till svar. Första tiden i Ebeltoft

satt jag som ensam narkosläkare, regnet
öste ner och skattmasen tog 60 procent. 

Men genom att räknas som utländsk
expert kunde han senare få ner skatte-
satsen till 30 procent, en markant för-
bättring. 

En läkarstafett från universitetssjuk-
huset i Odense försåg visserligen sjuk-
huset med ytterligare en narkosläkare,
läkare som alternerade en eller två
veckor åt gången. 

– Men först sedan min f d chef i Jed-
dah, Hans Johansson, också anställts på
The Mermaid Clinic började vi få ord-
ning på verksamheten. Senare tillsattes
också den tredje tjänsten. 

Sjukhuset i konkurs
Sejouren i Danmark varade knappt

två år – våren 1994 gick sjukhuset i
konkurs. 

– Felet var förmodligen att man hade
startat i för stor skala. Det förekom ock-
så rykten om att vissa arrangemang
möjligen givit s k övervinster till någon
tidig finansiär. 

Den statliga danska lönegarantin gav
Lars Jakt en och en halv månadslön. 

– Någon månad innan konkursen var
ett faktum hade jag skrivit till Treliske
Hospital i Truro och frågat om vikariat
under sommaren. Jag var välkommen.

– Sedan, när det började dra ihop sig
på sjukhuset i Ebeltoft, meddelade jag
sjukhuset i Treliske att det inom kort
sannolikt skulle kunna anlita mina
tjänster till 100 procent. 

Gentlemen’s agreement 
I april 1994 började Lars Jakt på

sjukhuset i Truro, och på den vägen är
det. Men han är fortfarande vikarieran-
de consultant, har ingen fast tjänst.

– Men med 18–19 narkosläkare
finns det hela tiden behov av någon som
kan fylla luckorna vid ledigheter, ut-
bildning osv, så jag är inte orolig. 

– Jag har endast en informell över-
enskommelse, »a gentlemen’s agree-
ment», att jag kan arbeta på sjukhuset.
Man har dock ställt i utsikt ett ettårskon-
trakt vilket jag hoppas få. 

»Råsöver» under
de hårda passen 
Narkosläkarna arbetar sju »hard ses-

sions» i veckan. Ett pass, session, om-
fattar en för- eller eftermiddag. 

– Då är jag inbokad på en opera-
tionssal och sitter och »råsöver» hela
dagarna, från åtta på morgonen till åtta
på kvällen. 

Resten av veckan ägnas åt premedi-
cinering av patienter inför opereration,
postoperativ övervakning, skrivbords-
arbete m m. 

– Jag är jour var sjunde–åttonde dag
på intensivvårdssidan. 

Som consultant har Lars Jakt möjlig-
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het att arbeta privat, ungefär en tiondel
av årsinkomsten kommer från privatar-
bete. För andra läkare kan andelen vara
högre, 30 procent. 

Narkosläkare i England har mer di-
rekt ansvar för och kontakt med sina pa-
tienter. 

– Jag vet i förväg vilka patienter jag
ska söva nästa dag, ser dem och bestäm-
mer vad jag ska göra. Det finns väldigt
få riktlinjer som styr arbetet, varje con-
sultant arbetar självständigt. Naturligt-
vis rådgör man med sina kolleger men
det sker på ett kollegialt, jämbördigt
sätt.

– Vi har ingen klinikchef och alltså
ingen som är medicinskt överordnad
consultant. En klinikdirektör sköter or-
ganisation och administration.

Ett gott råd:
Åk ut ett par år!
Åk ut på ett par–tre år! Det är Lars

Jakts resoluta råd till svenska kolleger
som funderar på saken. 

– Jag tror att man blir en bättre läka-
re av att se och arbeta i olika miljöer.

Särskilt för narkosläkare och kirur-
ger är Storbritannien ett bra val, menar
han. 

– Vi har för närvarande många unga
tyska läkare på Treliske. De vill få del
av den engelska utbildningen som åt-
minstone vad gäller den praktiska delen
är så mycket bättre än den tyska. Här ser
de många patienter och får öva mycket
– i Tyskland ser de knappt en patient un-
der hela utbildningstiden.

– De gillar den lättsammare stilen i
engelsk sjukvård och blir behandlade
som folk – i kontrast till den tyska, präg-
lad av hierarki och »Herr Doktor!».

Diskussionen om hälso- och sjuk-
vården är minst lika het i Storbritannien
som i Sverige. 

– Det finns läkare som vill rädda
världen, kirurger som känner ansvar för
de långa väntelistorna osv. Men det
tycker jag är politikernas sak – jag kan
inte söva alla patienter. Mitt ansvar gäl-

ler mina patienter, men jag känner mig
inte ansvarig för patienter som jag inte
har, kommenterar Lars Jakt. 

Trivs med
den engelska stilen 
Han räknar med att bli kvar i Corn-

wall. 
– Man tycker själv att man inte blir

äldre, men jag börjar långsamt inse att
det är svårare för folk över 50 att byta
jobb. Jag känner ingen särskild drag-
ning till Sverige, utan andra faktorer av-
gör om jag finner mig till rätta. Vi trivs
mycket bra och ekonomiskt har vi det
bättre än i Sverige. Det räcker för oss. 

Han uppskattar det engelska kynnet
och nämner gillande att han, när han
skulle komplettera en uppgift till skatte-
myndigheterna, fick ett handskrivet
brev som började »Dear Mr Jakt, Thank
you for handing in your tax return...». 

Han tycker också att det är skönt att
slippa de svenska personnumren som
används i alla möjliga sammanhang.
Här räcker det med bostadsadressen. 

Lars och Kerstin Jakt bor i ett char-
migt men inte alltför stort radhus, ett
stenkast från katedralen mitt i Truro. I
Cornwall finns en liten koloni svenskar.
En gång om året håller Svenska kyrkan
i London gudstjänst i Truro med man-
och kvinngrann uppslutning från svens-
karna i Cornwall. 

Ideellt engagemang 
Makarna Jakt bestämde tidigt att det

bästa för barnen var att ha sin mamma
hemma. Därför har Kerstin varit hemar-
betande i alla år. Nu är sönerna utflug-
na, den yngste går i gymnasiet på Sigtu-
na internatskola. 

– Vi har lagt pengarna på våra söner.
De har alla gått i privatskola – en utgift
på ca 100 000 kronor per år.

Den här eftermiddagen har Kerstin
Jakt just kommit hem efter att ha varit
några timmar på en ridskola där hon
hjälpt rörelsehindrade ungdomar som
vill rida. 

– Jag är också engagerad i insam-
lingen av pengar till byggandet av ett
bröstcenter på Treliske Hospital. Hit-
tills har vi fått in 300 000 pund, folk är
givmilda och kanske värdesätter att
själva aktivt få bidra, målet är 500 000
pund och när det är nått kommer den lo-
kala sjukvårdsmyndigheten att skjuta
till den resterande miljonen pund. 

Ett intresse i familjen är dykning, en
hobby som det finns goda möjligheter
att utöva i Cornwall, även om vatten-
temperaturen är lägre än i Röda havet.
Lars Jakt är också nybliven medlem i
den lokala segelklubben, The Royal
Cornwall Yacht Club. 

Nog verkar det som om den svenske
narkosläkaren och hans hustru blir kvar
på Englands sydvästspets. •
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Sjukhusen i Cornwall ingår sedan
fyra år i The Royal Cornwall Hospitals
Trust, en självstyrande stiftelse inom
den statliga sjukvården, National
Health Service. Stiftelsens sjukhus sva-
rar för sjukvården till 350 000 av grev-
skapets 450 000 invånare, inklusive
Scilly-öarna, plus ett betydande antal
turister. 

För närvarande finns fyra sjukhus –
Treliske Hospital och City Hospital i
huvudorten Truro, West Cornwall Hos-
pital i Penzance nära halvöns spets
Land’s End samt Falmouth Hospital,
söder om Truro. Under 1996–1997
kommer verksamheten successivt att
samlas till sjukhusen Treliske och West
Cornwall. Antalet bäddar vid Treliske
ökar från 650 till 800. 

Sjukhusen ingår i stiftelse
Den brittiska sjukvården bedrivs

med köpare och säljare.
Främsta köpare av sjukvård är den

lokala sjukvårdsmyndigheten (District
Health Authority) och husläkarna
(General Practitioners). DHA kan upp-
handla sjukvård var helst den vill, in-
klusive på lokala privata sjukhus. 

Allmänhetens intressen tas till vara
av ett »hälsoråd», Cornwall Communi-
ty Health Council, en i lagen föreskri-
ven organisation (»watchdog»).

Av årsberättelsen för The Royal

Cornwall Hospitals Trust för
1994–1995 framgår att väntetiderna
minskat till högst nio månader för alla
slags åtgärder, vilket är väsentligt bätt-
re än för många andra Trusts i landet.

Befolkningen i Cornwall ökar på
nytt, efter nedgång tidigare. Främsta nä-
ringsgrenarna är turism, jordbruk, fiske
och i viss mån tenn- och kaolinbrytning.
Industrin är av mindre betydelse.

Jan Lind

Fyra sjukhus ska bli två 
Sjukhusstrukturen i Corn-

wall är under omvandling. Fyra
sjukhus ska bli två. 

Sjuksköterskan Anne Bright förestår
informationskontoret på sjukhuset
Treliske. Dit kan allmänheten vända sig
för att få veta mer om sjukvården.


