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Matad? Nej tack – jag har min egen robot! 

Gunnel 90 år, Fruängsgårdens Servicehus 
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På Fruängsgården i Stockholm är 
man inte rädda för den senaste 
tekniken - i matsalen använder 
Gunnel 90 år ett innovativt 
äthjälpmedel som hon själv styr. 

Det var under hösten 2013 som en 

arbetskamrat till arbetsterapeuten Astrid 

Råberg på Fruängsgården skickade henne en 

länk med bilder på äthjälpmedlet Bestic. 

Astrid hade aldrig tidigare hört talas om 

hjälpmedlet och blev nyfiken. Hon fick 

senare se filmer med användare av Bestic 

och Astrid tänkte att det nog skulle passa 

en person på boendet som inte kan äta själv 

på grund av sin reumatism - Gunnel 

Gustafsson, 90 år - och Astrid visade henne 

filmen: ”Den här damen har alltid varit 

självständig”, säger Astrid om Gunnel. ”Hon 

tycker illa om att bli matad”. 

Gunnel, varför valde du att prova Bestic? 

”Mina händer och armar fungerar inte. Och 

därför när Astrid ringde och frågade om jag 

ville testa Bestic så tänkte jag att jag kan 

väl försöka. Och det tyckte jag var 

jättebra”. 

Hade du hört talas om äthjälpmedel innan? 

”Nej, aldrig. Jag har en grövre kniv, gaffel 

och sked, men det går mycket bättre att 

äta med Bestic”. 

Gunnel berättar vidare att hon är absolut 

inte rädd för ny teknik och skulle gärna vilja 

lära sig mer om andra typer av tekniska 

hjälpmedel. Hon kan även rekommendera 

Bestic till andra: ”Ja, för de som inte kan 

använda sina händer och armar är det 

jättebra. Man får ju maten i sig”. 

Astrid och Gunnel skickade sedan in en 

ansökan till Hjälpmedelscentralen som 

förskriver hjälpmedel och efter en så kallad 

utprovning resulterade detta i att Gunnel 

nu har en Bestic som hon kan äta med själv. 

I början var de andra i matsalen till en 

början väldigt nyfikna på Gunnel och 

hennes äthjälpmedel, men Gunnel som har 

en stark personlighet tyckte bara att det 

var roligt med uppmärksamheten berättar 

Astrid. 

Astrid, vad ser du som arbetsterapeut för 
värde i att kunna äta självständigt? 
”Det allra viktigaste är att man får styra sin 
egen tid och kan plocka upp maten som 
man vill. Det är även väldigt avstressande 
eftersom man kan prata under måltiden. 
Dessutom vill många inte vara beroende av 
hjälp.”  

Astrid vidhåller även att Bestic har en 
trevlig design: ”Många kan ha en 
uppfattning om hur ett äthjälpmedel kan se 
ut, men den ser ut som en bordslampa.” 
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Det har inte varit några 

tekniska problem för 

Gunnel överhuvudtaget, 

hon hade lätt för att 

förstå hur Bestic 

fungerar. Gunnel styr 

Bestic med hjälp av ett 

så kallat 5-knapps 

manöverdon, vilket 

innebär att hon styr 

skeden med hjälp av 

fem knappar för att 

plocka upp maten. 


