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Victor Kaiser
Kunskapshörnan Göteborg 2019-03-26

Förvandlingen: En resa mot kommunikation, 
självständighet och att fixa drömjobbet

Hej mina vänner! Mitt namn är Victor och idag ska jag prata om det fyndiga
namnet “Förvandlingen”, det vill säga min resa mot kommunikation, 
självständighet och ett drömjobb. 
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Det här är jag

Vem är då jag?

Jag är 23 år och är ett septemberbarn. När jag var fyra månader fick jag 
cerebral pares (I folkmun kallat CP, som jag strax kommer prata mer om) 
som är en hjärnblödning i den omogna hjärnan och därför har jag svårigheter
att tala verbalt och har också motoriska svårigheter. 

Mitt tidigaste minne är när jag drack kaffe vid 6 års ålder. Tyckte det var gott
uppenbarligen med tanke på mängden jag dricker nu. Känner mig dock 
tveksam till denå tidiga debuten, eftersom hjärnan inte på långa vägar var 
färdigutvecklad och fortfarande inte är helt färdig än. Men å andra sidan ser 
jag kaffe som mitt enda beroende på det sättet. Förutom datorn förstås. Jag 
försökte till och med med medicinsk cannabis för min spasticitet men det var 
ingen succé, ALLS.

Det tar ju en vecka att bli av med kaffebereonde sägs det, och det är en mild 
drog. Dessutom sägs kaffe ha en del positiva effekter. Den senaste
rekommendatien är tre koppar om dagen för att få de positiva effekterna –
men nu låter det kanske som att jag övertalar mig själv
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Skoltiden

Skoltiden
Bliss var mitt absolut första hjälpmedel för AKK sen kom några år av koppling
till dator som jag styrde med denna permobil-joýstick och programvaran
Wivik och Mind express med Blissymboler. Här med en bild från
Råsundaskolan, nuvarande Djupdalsskolan i Sollentuna. Joysticken tog år
och dar att använda och lärarna hade svårt att se vad jag faktiskt kunde. Det 
blev som att de såg vad assistenterna kunde, inte vad jag kunde – vilket
såklart var frustrerande.

När jag var 6 år sa jag mitt första verbala ord, då omgivningen visste att jag 
kunde läsa och skriva. Ni kan aldrig gissa vad det var! Ordet var... slips. Jag 
sa det eftersom jag ville ha en på mig och jag fick ljuda bostäverna innan
mamma och pappa fattade vad jag ville.

Jag minns inte hur jag lärde mig läsa och skriva men min mamma har 
berättat att jag använde bokstavspussel. Jag kan även minnas att hon läste
böcker för mig. 
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Mina gamla kommunikationsdatorer
P10 C12

Några år senare kom vår p10, Tobiis första ögonstyrningsdator, på test och
det var min räddare i mellanstadet och högstadiet. Vid den tidpunkten var jag 
läs- och skrivkunnig och tror fan att jag läste ikapp två eller tre år på några
terminer bara. När jag tänker efter går det knappt att beskriva betydelsen
ögonstyrningen har haft för mig och mitt liv.  

Något år senare fick jag uppgradera till nästa generations ögonstyrning som
hette C12, Den hade batterier och var en bättre helhetslösning med windows 
control och möjlighet till datoraccess. Det var viktigt för mig då det innebar
större frihet, självständighet och privatliv i en helt annan dimension - inte
minst på internet osv. 

Till en början var jag inte så snabb på att skriva men har kontinuerligt blivit 
snabbare och mer precis, det är träning - precis som allt annat. Nu har jag 
maxhastighet på fokuseringstiden, den tid en ska titta på något innan ett val
aktiveras. Ögonstyrningsdatorn från Tobii Dynavox var lättast för mig att
använda men provade även andra. När jag gjorde det visade det sig att jag 
blev långsammare och mindre effektiv. När det gäller alternativ
kommunikation och access handlar det från min erfarenhet mycket om 
tålamod, dels att prova tills det blir rätt och pinpointa vilket system som
funkar bäst för just den individen men också för att bli så effektiv som man 
vill. 
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Att vara jag

Att vara jag

Här är jag och min syster Nathalie. Jag har tre yngre systrar och hon är äldst
av dem. Personer som känner mig väl såsom mina föräldrar, syskon och
assistenter kan oftast tolka mitt verbala tal men det är svårt för personer som
inte känner mig. Det tar en hel vecka på heltid att lära sig, på ett ungefär. 
Även om det ibland går snabbare att prata med munnen än med ögonen och
att det är enkelt så har vi helt plötsligt inskränkt min självständighet för att
inte tala om min integritet.

Jag definierar mig själv extremt lite efter mitt handikapp så det är en självklar
grej för mig att använda omgivningskontroll, att tända och släcka lampor, 
byta kanal eller vad det än kan vara. Självständigheten är alltid i fokus. 
När jag jobbar tillåter ögonstyrningen att assistenterna kan göra annat under 
tiden, jag skickar sms när jag behöver dem. 

Även fast mitt enda krav, typ, är att mina assistenter pratar svenska så
undrar många vad vi gör med våra assistenter eftersom de stannar så
länge? Jag och min familj tror nog väldigt mycket på frihet under ansvar som
kan vara en nyckelingrediens, så att säga. Till exempel om jag går på en pub 
är det okej för dem att också ta en öl så länge de tar hand om mig. 
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Jag sommarjobbade på Tobii Dynavox under två somrar med att testa
produkter och upptäcka mjukvarubuggar. Det verkar som att jag gjorde ett gott
intryck eftersom jag idag är fast anställd som marknadsassistent.

I mitt jobb försöker jag utveckla både mig själv och samtidigt hjälpa företaget. 
Det tycker jag är viktigt eftersom Tobii är ledande inom
ögonstyrningsteknologi. Jag använder ögonstyrning, varje dag, i mitt dagliga
liv och det hjälper mig att leva mitt liv som jag vill. Jag använder ögonstyrning
för att skriva dokument som det jag läser upp nu, chatta med vänner antingen
öga mot öga eller online. Jag kan kontrollera min omgivning, jag kontrollerar
ALLT. Till exempel mina lampor, dörrar och TV. Jag gör allt ni kan föreställa er
med den här kommunikationsdatorn
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Nutid

Hur det är att leva med ett funktionshinder
När man lever med ett funktionshinder som CP är Sverige ett fantastiskt land 
att leva i, tycker jag. De flesta hjälpmedel och såna saker är betalda av 
staten, så att du inte behöver ta det ur egen ficka, vilket är otroligt. Men vi 
har fortfarande en lång väg att gå innan vi är helt i linje med anpassningar
och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige, men 
också samhället i stort. 

Apropå CP vill jag säga att ordet fortfarande används felaktigt bland unga
ungefär som ett skällsord vilket förmodligen är en bidragande orsak till den 
generella okunskapen bland gående människor idag. Gående människor är
ni som säger att ni förstår hur det är att vara handikappad, människor som
inte är handikappade själva. 

Det är tungt ibland att vara funktionshindrad, inte bara för att det mesta blir
svårare, utan också att jag får jobba som ett as för att få folk som inte känner
mig att förstå att “jahaaa han är mentalt frisk!” Om alla förstod det och
pratade med mig som till exempel mina kollegor skulle jag vara ännu
gladare.
Det enda vi kan göra är att fortsätta sprida kunskapen för att, at the end of 
the day, kan vi inte göra mycket annat åt folks fördomar. Jag hoppas att folk 
kan bli mer öppensinnade!
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Framtid

Så, vem är jag som person då?

Jag har alltid varit intresserad av sport, mestadels handboll, fotboll och
ishockey. När jag har blivit äldre har andra intressen vuxit såsom politik, 
media och PR, ledarskap och träning - för att nämna några. Prematura
reflexer är något som jag har fått hantera hela mitt liv. Det är möjligt att det 
skulle kunna gå att träna bort, men det skulle garanterat ta lång tid och
energi. I mitt fall aktiveras reflexerna när någon hostar nyser och så vidare. 
Jag har alltid varit väldigt driven som person. Jag uppskattar när andra
människor är framgångsrika, jobbar hårt och jag tror mycket på att “succeed 
together” – som vi säger på Tobii. 

I maj påbörjar jag en utbildning som personlig tränare om allt går som tänkt. 
Det kommer blir roligt ur två aspekter – dels eftersom att jag alltid har varit
intresserad av hur kroppen fungerar och av träning. Sen längtar jag verkligen
efter att se folks reaktioner “Han har CP och ska bli en PT? WHAAAT?”.  
Anlita mig när jag är klar, om ni vill komma i form! 

Jag har också en hemsida under uppbyggnad med en blogg om populära
saker och lite om träning. Därtill har jag nyligen startat en YouTube-kanal och
har publicerat två videos med intervjuer av populära svenska tränare och en
helt ny video är snart på väg upp!
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Tack för att ni lyssnade!

Dags att börja avrunda

Anna, vår utbildare och logoped på Tobii (som också förstår mitt tal rätt bra!) 
frågade mig vad jag skulle vilja säga till ett rum fullt av personer som kanske 
är föräldrar eller förskrivare och hjälpmedelskonsulenter - personer som 
faktiskt tar beslut över kommunikationhjälpmedel.

Jag svarade henne att det är en för svår fråga att besvara eftersom när man 
jobbar i den här branschen som jag faktiskt gör så ser vi hur mycket till 
exempel en kommunikationsdator kan göra för personer med 
funktionsnedsättningar. Efter att ha funderat lite så kom jag på något som jag 
vill att ni ska ha med er: VÅGA testa och ha tålamod, det finns inget som 
säger att ett system är bäst för alla. Och all teknik strular ibland, till och med 
när jag skrev detta så var jag tvungen att göra en snabb omkalibrering, men 
ALLT är värt det för den självständighet som det ger. Inte som att era munnar 
inte snubblar på orden ibland, haha!

Och när ni tvivlar, tänk på hur folk trodde att mina assistenter skötte min 
kommunikation. Nu talar jag fyra språk, helt självständigt. Men det är viktigt 
att poängtera att även de små sakerna, som man knappt kan föreställa sig, 
också gör skillnad – till exempel att be om en slips!
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Frågor?

Kontakta mig gärna på vkr@tobii.com

Sammanfattningsvis. 

Om det är en enda sak jag vill att ni tar med er från min presentation så är 
det följande: Om jag kan, så kan du. Och, så kan DOM! 

Att prata inför er som jag gör idag, är något jag uppskattar och gärna gör mer 
av - så att folk inte bara pratar OM oss personer med funktionshinder utan 
lyssnar PÅ oss! Här är mina kontaktuppgifter och ni hittar visitkort utlagda på 
bordet.

Jag finns här idag och imorgon och svarar mer än gärna på frågor! Tack så
hemskt mycket för att ni lyssnade!
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