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Jacob Birkler har været medlem af OK-Fondens bestyrelse siden januar 2016.
som drenge kunne gøre det. Livet går videre, og man skal,
– Lige fra mit første møde med OK-Fonden kunne jeg forman er forpligtet til at leve i det. Alternativet er døden, og
nemme de stærke værdier i og bag organisationen. Jeg var
det er jo ikke noget alternativ – og
inviteret til at holde nogle foredrag,
”Det er kun et menneske, der
så kan vi være der sammen i det liv
og jeg oplevede en meget, meget
stor imødekommenhed, en positiv
kan gøre mig til medmenneske” og forsøge at bære lidt undervejs.
Det er ikke altid sproget, der skal
energi og vilje til at gøre det godt.
gøre det. Det lærte jeg dengang – og det har jeg genfundet
Der er et ønske om ikke bare at træde de vante stier, men
også at tage imod udfordringer og prøve nyt. Så da Michael som voksen.
Brostrøm ringede og spurgte, om jeg var interesseret i at
Tanke og handling – ånd og hånd
træde ind i bestyrelsen, var jeg ikke i tvivl, fortæller Jacob,
som glæder sig til at bidrage, særligt i de etiske spændings- Der har kørt to parallelspor i mit liv. På den ene side det
meget filosofiske, abstrakte, akademiske, tænksomme – og
felter og i værdidiskussionerne.
så på en anden side det meget praktiske. Jeg har jo været
”Linse-slibning” og ”skyklap-fjernelse”
flyttemand og industriarbejder og truckfører. I dag fylder
– Når jeg arbejder med etik, så handler det om ”linse-slibtankerne meget, men jeg har valgt ikke at være fuldtidsanning” og ”skyklap-fjernelsat på universitetet, fordi
se”. Etik handler om optik.
”Jeg lever mest, når jeg deler og giver videre” det er ikke på den måde, jeg
Den værste etiske forseelse
arbejder med filosofien og
det er, når man forser sig og netop ikke SER det menneske,
etikken. Det gør jeg blandt dem, det handler om, først og
men allerede på forhånd tror at vide, hvad der er godt. Og
fremmest i sundhedsvæsnet.
når det handler om borgere, der er udfordrede af fx demenssygdom eller sindslidelse, så kan man meget let forse Man må hver dag prøve at finde sin opgave
sig. Man kan se en omkostning, en belastning, en opgave,
Hvis jeg ser på de bedste stunder i mit liv, har det været
en udgift, en (ældre)byrde. Men man kan også se et liv, en
fælles for dem, at jeg aldrig var alene! Jeg har en lille sætfortælling, en baggrund, en historie, et menneske. Det er
ning, der står på mit arbejdsbord, som er en rettesnor og
kun et menneske, der kan gøre mig til medmenneske. Så
en meget vigtig, fortsat påmindelse, og der står: ”Vi tilhører
hvad er det, jeg ser, når jeg ser det menneske, hvad er det,
ikke os selv”. Og det forsøger jeg hver dag at leve efter. Det
jeg har blik for, siger Jacob.
betyder for mig, at jeg lever mest, når
– Jeg mødte en sygeplejerske for nylig,
”Lykke er, når det lykkes” jeg deler og giver videre. Det kan lyde
og jeg spurgte hende: ”Hvordan vurderer
lidt usmageligt, som noget glorificerende
du denne her situation?” Så sagde hun til mig: ”Det ved
eller måske som noget politisk, men det er slet ikke sådan,
jeg ikke, men nu går jeg tilbage til patienten og finder ud af
jeg tænker. Jeg tænker det dybt menneskeligt – altså, jeg er
det”. Godt svar!
jo ikke til i den her verden for, at jeg skal have så meget ud
af det som muligt. Som min farfar sagde: ”Husk nu, der er
Den ene tragedie efter den anden
ingen lommer i ligskjorten, Jacob”. Nej, den eneste måde,
Livets store alvor meldte sig tidligt i Jacobs tilværelse: –
jeg kan overleve i den her verden, det er gennem det, jeg
Jeg oplevede mange tragedier omkring mig som barn, og
giver videre.
jeg var meget mærket af dem. En
kammerat blev svært vanrøgtet,
”Husk nu, der er ingen lommer En af mine styrker, som jeg kan
og en pige i klassen fandt sin far,
bidrage med i verden, er at gøre det
i ligskjorten, Jacob”
som havde hængt sig i stalden. Jeg
entydige flertydigt. Når andre søger
havde en rigtig god ven, hvor begge forældre blev revet
viden, søger jeg uvidenhed. Ikke enfoldighed eller dumhed,
væk fra den ene dag til den anden. Jeg spekulerede meget
men spørgsmål snarere end svar. I OK-Fonden siger vi: ”Livet skal leves – hele livet”. Det er meget vigtigt at navigere
på, hvordan er jeg en god kammerat der? Jeg havde ikke
efter, og derfor skal vi spørge: ”Hvordan er livet for dig?”
noget sprog for det. Men jeg kunne spørge: Vil du spille
Det vil jeg blive ved med at spørge om.
fodbold? Og det ville han rigtig gerne. Vi kunne være der,
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Kort fortalt
Tre beskrivende ord på dig selv?
Tænksom
Følsom
Virksom
Hvad kan få dig op i det røde felt?
Det er en stor svaghed, jeg har, for det
sker godt nok sjældent. Så er det, efter
jeg har forladt personen. Jeg har altid
vendt det indad. Lige så meget som
jeg hver eneste uge holder talrige foredrag og oplæg – og retter det udad,
så er arrigskab og det ekspressive, det
voldsomme, det vrede noget, jeg altid
retter indad.
Hvordan lader du op?
Jeg får energi, når jeg mindst venter
det. Jeg synes, det kan være enormt
vanskeligt at planlægge at slappe af.
Det kommer altid uforceret. Men selvfølgelig har jeg da erfaring for, hvornår
det så især sker. Det er virkelig energi
for mig at gå en tur i skoven med
hunden, og i sær hvis et af børnene
er med, og vi kan snakke om løst og
fast. Så kan min søn spørge om et
eller andet, og så går snakken, og så
funderer vi over det store og det små.
Det holder jeg meget af. Ikke mindst
om foråret. Det er så livgivende. Når
det hele er i vækst og gror, så sker det
også for mig, at jeg vokser.
Hvad ville du gerne være bedre til?
Der er meget, jeg vitterligt er elendig
til, så der tænker jeg – det skal jeg
måske bare lade ligge (fx at rode med
bilen eller økonomi).
Men det er mig, der laver mad derhjemme, og det kan jeg godt lide at
blive bedre til.
Jeg holder meget af vores have. Der er
mange, der har det sådan: Vi skal have
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en let have - med sten eller fliser eller
græs. Nej! Jeg synes, den skal være
meget besværlig. Det er jo sådan en
gammel, filosofisk tanke, der går tilbage til Platon: Et bibliotek og en have,
så har man, hvad der er nødvendigt.
Og der er jeg jo så utrolig heldig, at jeg
har begge dele. Så det dyrker jeg.
Men der er noget, jeg især gerne vil
blive bedre til: Jeg vil gerne blive stadigt bedre til at lytte og til at se!

Hvad betyder anerkendelse for dig?
I den filosofiske verden har begrebet
”anerkendelse” en meget, meget lang
historie. Det er der skrevet så mange
tykke bøger om, at jeg har virkelig
svært ved at sige noget om det meget
kort.
Jeg kan bedre lide ordet ”påskønnelse”. Og det, tror jeg, er vigtigt, især ”i
det små”.
Hvis det handler om én selv, om at
skulle anerkendes, så får det for mig
at se en meget negativ klang, for du
bliver kun anerkendt, hvis du begynder
at gøre det. Prøv at se dig om – det er
dig, der skal anerkende, og så kan du
være glad, hvis du bliver påskønnet.
Noget af det første, man lærer,
hvis man begynder at arbejde med
anerkendelse, er, at det er gensidigt
På den måde kan man selvfølgelig
også arbejde med det i organisationer,
for så smitter det, hvis vi begynder
at gøre det. Men så kan man også
nogle gange se, at det bliver sådan lidt
opstyltet eller påtaget: ”Nu skal jeg
huske at smile eller sige et eller andet
positivt”.
Selve ordet ”etik” betyder også ”karakter”, og det har vi glemt. Jeg tror
aldrig, anerkendelse kommer til at fungere som redskab, men det kan måske

blive en karakteregenskab, hvis vi øver
os i det og husker, at øvelsen ikke ligger i, at – jeg skal have anerkendelsen.
Nej, det er noget, jeg skal udtrykke.

Hvad har været personlig(e)
succes(ser) for dig?
En af de stærkeste oplevelser, jeg har
haft, det var på hospice, hvor jeg sad
hos en svært syg kvinde. Kræften havde stoppet hende midt i livet, og hun
lå forpint i sengen. Jeg sad hos hende
den aften, og jeg overvejede – kan jeg
dog ikke gøre et eller andet – men det
kunne jeg ikke. Jeg kunne kun sidde
der. Og så gik jeg over på mit kammer
og sov, og næste dag, da jeg sad hos
hende igen, så vågnede hun hen ad
formiddagen, og så kiggede hun ud
ad vinduet, og så sagde hun: ”Tænk,
Jacob, jeg fik en dag mere” … Så hvad
er en succes? Jeg ved det ikke. Men
der er noget, der kan lykkes, og lykke
er, når det lykkes!
I går fik jeg en mail: ”Fantastisk oplæg,
du holdt Jacob, jeg kan høre på afdelingen, hvordan det virkelig satte noget
i gang”. Det gør mig glad, for så er
der noget, der er lykkedes. Og det at
skrive bøger, som bliver brugt, og som
sætter noget i gang og forhåbentlig til
det bedre. Men jeg har aldrig kaldt det
successer. Jeg har i hvert fald aldrig
nogen sinde set mig som succesfuld,
det har jeg godt nok ikke.
Hvis du skulle arbejde med noget
andet – hvad skulle det så være?
Så havde jeg nok været gartner, tror
jeg. Og så skulle det – ja, undskyld, nu
virker det alt for oplagt – men så skulle
det være som gartner på en kirkegård.
Der er både vækst og liv, men så er
der også en afslutning på livet, som
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Kort fortalt – fortsat
det hele indrammes af. Og så kommer
der jo mennesker, som lever, og som
mindes dem, der ikke gør det længere.
Kirkegårde er vidunderlige, meditative
steder.

Hvordan forkæler man dig?
Ja, det er svært. Ikke fordi der skal meget til, men fordi jeg har meget svært
ved at lade mig forkæle og især ved at
lade mig fejre! Da jeg blev student, da
jeg blev kandidat, da jeg fik min ph.d.
– fravalgte jeg at holde fest. Jeg har
aldrig holdt en rund fødselsdag. Alle
mine bøger, jeg har udgivet, der har
aldrig været en bogreception. Det kan
lyde sådan lidt selvfornægtende, men
jeg har bare ikke brudt mig om det.
Der kommer alt for meget fokus på
mig. Det er jo ikke, fordi jeg er utaknemmelig. Jeg er meget taknemmelig!
Jeg behøver bare ikke at få noget. Men
altså, hvis der er nogen, der giver mig
tid, så føler jeg mig forkælet.

Din foretrukne ferieform?
Som familie holder vi meget af at
rejse. Vi tog det op for nogle år siden,
og siden har vi rejst rigtig meget. Vi
har alene i de sidste fem år været så
forskellige steder som Borneo, Japan,
Tanzania, Maldiverne, Seychellerne,
Caribien, USA, Ægypten og Jordan.
Det har vi brugt alle vores penge på.

Hvordan var du som barn – hvad
var din rolle i klassen?
Ja, jeg husker det jo nok mest som
”præstens søn”. Det var faktisk meget
irriterende. I et landsogn hvor præsten
var den eneste akademiker, der skiller
man sig lidt ud som præst. Og sønnen
bliver identificeret med faderen. Det,
syntes jeg, var svært. Ellers tror jeg
ikke, jeg skilte mig så meget ud.
Jeg havde det fantastisk de første syv
skoleår, og så skiftede jeg skole og
havde nogle forfærdelige år, modbydelige år. Jeg blev SÅ skoletræt. Det var

også i høj grad det, det, der gjorde, at
ville noget helt andet og gik i lære som
elektriker.
Jeg holdt meget af at lære og leve og
lege. Jeg spillede fodbold. Jeg kunne
ikke lide individ-sport – nu skal jeg vinde over dig. Men holdsport, det kunne
jeg godt lide. Holdet! Vi var sammen
om noget, og vi havde det skægt. Men
da det begyndte at blive alvorligt med
fodbold – nu skal vi være bedre, nu
skal vi vinde, så gad jeg ikke, så holdt
jeg op med det.
Jeg havde let ved at læse og skrive og
regne – at lære. Men jeg havde svært
ved at se dem, der havde det svært
med det og mistrivedes i skolen.

Udenfor jobbet
Familien
Jacob er gift med Camilla, som er
psykolog. Sammen har de Adam,
2006, og Asta, 2002.
Bor
I et parcelhus i Esbjerg.
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Fritiden
Jacob cykler meget. Om vinteren er
det spinning i motionscentret, men
så snart vejret er til det, er Jacob
ude på landevejene på sine faste
ruter på 35-40 kilometer.
Og kan Jacob rigtig godt lide at lave

mad – og serverer gerne et godt
glas vin til.
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CV for Jacob Birkler
Født 1. marts 1974

Beskæftigelse
2009
Ph.d. i medicinsk etik		
			
2005Lektor på Jordemoderuddannelsen		
2000-2005
AC-underviser 		

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Syddansk Universitet
UC-Syddanmark
Ribe Amts Sygeplejeskole

Uddannelse
2000
1993

Cand. mag. i filosofi og psykologi		
Studentereksamen		

Aarhus Universitet
Aarhus Tekniske Gymnasium			

Andet
2011-2016
2010-2011

Formand for Det Etiske Råd
Medlem af Det Etiske Råd

Talrige artikler i fagblade og videnskabelige tidsskrifter
Klummeskribent i Kristeligt Dagblad og flittig debattør i danske medier
Hyppigt anvendt foredragsholder

Bogudgivelser
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2003

"Overvågning i sundhedsvæsenet"
"Døden i et professionelt perspektiv - de svære valg"
"Bogen om provokeret abort - perspektiver og udfordringer"
"Helt uden grænser - etik og seksualitet"
"Den digitale patient"
"Filosofi og jordemoderkunst"
"Etisk Håndværk"
"Nye veje til sygepleje"
"Etik i sundhedsvæsenet"
"Videnskabsteori - en grundbog"
"Filosofi & Sygepleje"
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