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Digitalt. En ny app for 
kommunikasjon 
mellom pårørende og 
helsepersonell får 
stadig flere brukere.      
– Hvorfor dra til Silicon 
Valley når vi kan dra til 
Asker? smiler Jan Tore 
Sanner.

– Det er fantastisk at du som 
gründer har tatt fatt i en hver-
dagsutfordring og brukt den til å 
utvikle en teknologi som gir bedre 
og tryggere liv for personer med 
demens og deres familier, sier 
kommunal- og moderniserings-
ministeren til Kristil Erla Håland 
(48) fra Borgen.

– Dette er et flott eksempel på 
at teknologi også kan være med 
på å skape nærhet og tettere bånd 
i familier, sier Jan Tore Sanner.

Statsråden sitter godt plassert 
i sofaen sammen med Håland og 

moren hennes i barndomshjem-
met på Gullhella. Asbjørg (87) 
fikk diagnosen Alzheimers for åtte 
år siden, men bor fortsatt en del 
hjemme – mye takket være dat-
terens oppfinnelse (se faktaboks).

JodaCare er en digital kontakt-
bok for deling av informasjon mel-
lom helsepersonell, familier og 
tjenestemottagere med demens 
eller annen funksjonshemning.

– Det skjer utrolig mye på det 
digitale området som vil bidra til 
å skape bedre liv for mange, sier 
Sanner. Han startet en lengre 
«tekno-tour» hjemme hos fami-
lien Håland torsdag.

JodaCare har fått bra med vind i 
seilene etter at Budstikka omtalte 
virksomheten første gang i januar. 
Mest spennende er deltagelsen 
under statsbesøket til Kina i april:

– Jeg ser at JodaCare kan være 
med å hjelpe det kinesiske sam-
funnet gjennom eldrebølgen, nå 
som forholdet mellom landene 
våre blir normalisert, sier Håland.

Kontakter i Kina
JodaCare har fått kontakt med 
flere inkubatorer og private helse-
operatører i det enorme kinesiske 
markedet. De jobber også med å 
få innpass i Danmark og Finland.

– Men slike ting tar tid, så jeg 
vil fortsatt jobbe litt som en blekk-
sprut med hender i arbeid både 
her og der, smile Håland.

I Norge har JodaCare nå om lag 
500 brukere gjennom avtaler med 
10 kommuner og bydeler i Oslo.

– Jeg merker klart at produktet 
vårt begynner å bli kjent. Det er 
både hyggelig og viktig, for det er 
absolutt noe på gang i det norske 
markedet for velferdsteknologi. 
Jeg håper mange flere kommuner 
vil se på nye løsninger som kan 
hjelpe dem på dette området – og 
at de vil ta imot digitale løsnin-

ger som er utprøvd og finnes på 
markedet i dag, fremfor å vente på 
noe annet som kanskje kommer, 
sier Kristil Erla Håland.   

Morten Gisle Johnsen

mortengisle.johnsen@budstikka.no

Statsråden priser oppfinnelsen som Kristil utviklet for moren sin

Sanner falt for appen
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NÆRT: Adrian Håland Andersen fra 
Vollen er innom mormoren sin gan-
ske ofte. Her ser de på bilder.
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 ■ Kristil Erla Håland (48) fra Borgen er 
i ferd med å slå seg opp som gründer 
innen velferdsteknologi. Da moren 
hennes fikk Alzheimers, startet hun 
utviklingen av JodaCare – en app (pro-
gramvare) for digital kommunikasjon 
mellom pårørende, helsepersonell og 
tjenestemottageren selv.

 ■ JodaCare AS i Asker ble etablert våren 
2015 etter å ha fått 700.000 kroner 
i etablerertilskudd fra Innovasjon 
Norge, faglig støtte fra teknologiklyn-
gen Oslo Medtech og rådgivning fra 
Driv Inkubator i Drammen.

 ■ Håland fikk gründerplass i AskersHus 
på Drengsrud. Der møtte hun Elin 
Sunde Wilberg (32) fra Dikemark. Hun 
er medgründer, medeier og jobber 
som mobil- og frontendutvikler. Åtte 
personer jobber i dag for JodaCare.

Dette er JodaCare 

Elevene skal tidligere i gang med 
spesialisering på yrkesfag, hvis 
Regjeringen får det som den vil. 

– For å lære nok om yrket, må 
elevene få mulighet til å fordype 
seg tidlig. Derfor tar vi en skikke-
lig våropprydding i yrkesfagene, 
uttaler kunnskapsminister Tor-
bjørn Røe Isaksen (H). I går la 
ham frem forslag til det han selv 

kaller den største endringen i 
yrkesfagutdanningen siden Kunn-
skapsløftet i 2006. 

Ministeren foreslår blant annet 
at tradisjonshåndverk og handel 
etableres som to nye utdannings-
program. Han ønsker å utvide fra 
åtte til ni utdanningsprogram-
mer. Nye utdanningsprogram vil 
bli tradisjonshåndverk, handel og 
design. Regjeringen foreslår dessu-

ten å legge ned, eller slå sammen 
en rekke av de små lærefagene. 

Avventer konsekvenser
– Når fag ikke lenger er etterspurt 
i arbeidslivet, bør vi ikke la elever 
fortsette å ta fagbrev i disse, sier 
Røe Isaksen.

– Det er for tidlig å si hvilke 
konsekvenser forslaget vil ha for 
hver enkelt skole, sier John Arve 

Eide, fylkesdirektør for utdanning 
i Akershus fylkeskommune. 

Det er 12 videregående skoler 
i Asker og Bærum. Eide peker på 
at det her ikke er så mange av de 
smale yrkesfagene som foreslås 
kuttet eller slått sammen. 

Høringsfrist i saken er 4. sep-
tember.

Trude Blåsmo

trude.blasmo@budstikka.no

Foreslår omlegging av yrkesfagene

VIL ENDRE YRKESFAG:  
Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
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