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Bildetekst.

God STarT I InKubaToren

No bruker ho bakgrunnen som sjukepleiar og 
kommunikasjonsevnene sine til å lage eit digitalt 
læreverktøy for ufaglærte i helsestellet. I 2011 fekk 
ho Norsk Sykepleierforbunds oppfinnarpris for 
«Drops», det digitale verktøyet ho håper skal gje 
ufaglærte i helsesektoren – og pasientane deira – ein 
betre kvardag.

På terskelen
Då Ann-Kristin bestemte seg for å starte si eiga 
bedrift, oppsøkte ho Nav i heimbyen Trondheim 
for å få informasjon om forsikringsordningar. Dei 
sende henne til Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) 
for at ho skulle få ei næringsfagleg vurdering av 
planane. LEN har som føremål å leggje til rette for 
gründerar og etableringar gjennom rådgjeving, kurs, 
kapitalnettverk og utviklingsmiljø. Mange aktørar 
står bak LEN. SIVA er den største eigaren, med ein 
femdel av aksjane.

ann-Kristin johansen gjekk inn i innovasjonsmiljøet hos 
leiv eiriksson nyskaping som sjukepleiar, og kom ut som 
gründer. To år i inkubator gav bedrifta dynamisk helse ein 
god start.

Gründer Ann-Kristin Johansen og rådgjevar Andreas Pütz  
på Leiv Eiriksson Nyskaping fann raskt tonen.  
Det gav Dynamisk Helse ein god start.



Inkubator?
– På LEN møtte eg rådgjevar Andreas Pütz, som 
brukte ord eg aldri hadde høyrt før. Han ville hjelpe 
meg med å skrive ein snerten søknad om inkubator-
stipend hos Innovasjon Noreg. Ein inkubator – kva 
i all verda er det? tenkte eg. Samtidig kjende eg at 
eg var i eit veldig sterkt fagmiljø. «Dette skal vi gjere 
noko med», var haldninga eg blei møtt med. Det låg 
utruleg mykje kraft i dette «vi». Eg gjekk inn på LEN 
som sjukepleiar, og kom ut som gründer, seier Ann-
Kristin Johansen.
 Ho har seinare definert ein inkubator som «ei 
fødestove der gründerar får pustehjelp».

Motiverande «drops»
Ann-Kristin Johansen og bedrifta Dynamisk Helse 
har alt lansert det første produktet basert på «Drops». 
Det er ein førstehjelps app til smarttelefon. VG skreiv: 
«glimrende løst teknisk, og innhold som faktisk kan 
redde liv» då appen blei lansert. 
 Det er den same teknikken og den same fag lege 
inn sikta som ligg til grunn for verktøyet Ann-Kristin 
Johansen håper skal gjere 60 000 ufaglærte betre og 
tryggare i jobben.
 I Dynamisk Helse samarbeider ho med system-
utviklarar og filmselskap for å lage «Drops», eit 
læringsverktøy med ein dynamikk vi kjenner att frå 
spelverda. Verktøyet fungerer på smarttelefonar, 
lesebrett og PC-ar, på alle plattformer, og tek deg 
gradvis gjennom sju modular til du får eit arbeids-
bevis. Poeng og påskjøningar undervegs gjev 
motiva sjon og driv «eleven» vidare.

Sårbar fase
Rådgjevar Andreas Pütz ser etter engasjement og 
truverd når han møter ein potensiell gründer.
 – Ein er i ein sårbar fase når ein utleverer ideen 
sin til framande. Av og til må eg føreslå å stoppe 
prosjektet, og mange blir faktisk letta over det, seier 
han.
 Ann-Kristin fekk inga slik melding. Rådgjevaren 
lytta, trudde på ideen og gjekk inn i eit forpliktande 
samarbeid med gründeren.
 – Han er ærleg, også når han er ueinig med meg. 
Ein gründer treng ikkje å bli dulla med. Andreas har 
hjelpt meg med å skrelle bort det uvesentlege og 
heile tida vere fokusert, seier ho.
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