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Svar på varsel om vedtak

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til Datatilsynets kontroll med Smittstopp etter personvernforordningen artikkel
57 og personopplysningsloven § 20 og varsel om vedtak etter forordningen artikkel 58 nr. 2 bokstav f, brev av
12. juni 2020, hvor Datatilsynet konkluderer med:

«Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til oss senest innen 23.06.2020. Ettersom Datatilsynet
er av den oppfatning at behandlingen av personopplysninger som skjer i tilknytning til Smittestopp er ulovlig,
og dermed burde opphøre umiddelbart, settes det en kort frist for tilbakemelding.»

Som følge av Datatilsynets vurdering og oppfatning av at behandling av personopplysninger var ulovlig, valgte
Folkehelseinstituttet å stanse innsamling av data, slette alle personopplysninger og deaktivere appen 16. juni.

I Datatilsynets varsel, under punkt 1. Datatilsynets saksbehandling, skriver Datatilsynet at de har hentet inn og
gjennomgått mye dokumentasjon knyttet til Smittestopp, både fra FHI og andre. Av hensyn til kontradiksjon
ber FHI om å få opplyst hvilken dokumentasjon fra «andre» som er innhentet og gjennomgått. Dersom slik
dokumentasjon ikke er offentlig tilgjengelig ber vi om innsyn i disse dokumentene og opplysningene.

Datatilsynet skriver i samme punkt at de vil komme tilbake til vurderingen av sikkerheten i de tekniske
løsningene som er valgt og at de mener at de mangler blant annet «informasjon om den oppnevnte
ekspertgruppens vurderinger på dette punkt». Vi ber om konkretisering av hvilke vurderinger fra
ekspertgruppen som Datatilsynet mangler.

Datatilsynet anfører at Smittestopp ikke har en dokumentert nytteverdi for formålene om smittesporing/ -
varsling og evaluering av smitteverntiltak/smitteutbredelse gjennom analysearbeid. Datatilsynet mener videre
at datainnsamlingen som foregår i tilknytning til Smittestopp ikke er begrenset til det som er nødvendig for å
nå formålene, og at Smittestopp ikke lenger er et forholdsmessig inngrep i personvernet.

Vi vil i det følgende beskrive vår smittevernfaglige vurdering av status for utbruddet og smittesituasjonen i
Norge, faglig grunnlag for og nytteverdi av Smittestopp, og adressere de vesentligste innvendingene som
Datatilsynet har anført knyttet til de teknologiske løsningene som er valgt i appen.
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Status utbrudd

Status fra ukesrapport uke 24 (vedlegg 1)
Totalt sett viser både overvåkingsdata og modellering at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå. Med
unntak av en liten økning i meldte covid-19 tilfeller i uke 23, har det vært en nedgang i meldte tilfeller siden
uke 13. Antall personer testet for covid-19 ble nær fordoblet siste uke. Andelen som tester positivt har ligget
under 1 % de siste fem uker og var sist uke 0,34 %. Matematisk modellering har estimert en fortsatt nedgang i
antall nye smittede, og at så langt i epidemien har om lag 0,7 % av befolkningen vært smittet med covid-19.
Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen og at smitte i
hovedsak foregår rundt kjente tilfeller. Sporadisk økning av tilfeller forventes i forbindelse med lokale utbrudd
og klynger med smittete. Det er viktig at den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet følges opp
med tett håndtering lokalt ved hjelp av høy testkapasitet, isolering av de de som er syke, sporing av
nærkontakter, og karantene etter gjeldende råd.

Fra Risikovurdering nr 9, 11. juni (vedlegg 2)
Risikovurderingene bygger på instituttets overvåking av epidemien, modellering av epidemiens spredning,
kunnskap om viruset og sykdommen og smittevernfaglig kunnskap og erfaring.

Per 11. juni ble risikoen ved import av smitte med reisende til Norge og risikoen ved spredning i Norge, vurdert
som moderat.

Det foreligger vedvarende fare for fremtidige lokale utbrudd eller nye bølger av denne epidemien.
Kommunene må planlegge for ustrakt testing, smitteoppsporing, pleie og behandling og sykehusene for
behandling.

Endringer i tiltak bør skje gradvis og effekten på smittespredning evalueres dersom det er mulig. Det anbefales
at følgende kjernetiltak opprettholdes for hele landet helt til en effektiv vaksine er tilgjengelig, og at andre
målrettede tiltak iverksettes ved behov og på så lavt nivå som mulig:

1. Hygienetiltak: håndhygiene, hostehygiene, selvisolering ved sykdom.
2. Oppdaging og isolering av smittede ved testing.
3. Smitteoppsporing av kontakter og karantene eller annen oppfølging.
4. Innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn Norge.
5. Kontaktreduserende tiltak: avstand > 1 m for alle nesten alltid, begrensninger på antall personer som møtes,
for eksempel på arrangementer og serveringssteder.
6. Kontrollerte besøk på helseinstitusjoner.

Nytteverdi

Datatilsynet skriver i sitt varsel at de ikke kan se at Smittestopp har en dokumentert nytteverdi for formålene,
og at innsamlingen av personopplysninger ikke er et forholdsmessig inngrep i personvernet ut fra dagens
situasjon, ut fra løsningene som er valgt i appen, oppslutningen om Smittestopp og smittesituasjonen i Norge.

FHI vil innledningsvis påpeke at innsamlingen av personopplysninger og nytteverdien av Smittestopp ikke kan
sees isolert, men må sees opp mot de andre, svært inngripende og frihetsinnskrenkende tiltakene som er
iverksatt i samfunnet siden 12. mars, og som igjen kan være aktuelle ved smitteoppblussing lokalt og nasjonalt.
Pandemien er ikke over selv om smitten nå er på et lavt nivå, det finnes ikke vaksine og ikke behandling for
covid-19, og vi må trolig leve med situasjonen over flere år. 77 % av smittetilfellene i Norge er trolig ikke
oppdaget.

I vedlegg om faglig begrunnelse for digital smittesporing og bruk av digitale hjelpemidler for å skaffe kunnskap
og oversikt over kontakthyppighet i befolkningen (vedlegg 3) beskriver vi blant annet viktigheten av rask
varsling av nærkontakter. Det er viktig å være klar over at smitte før symptomene opptrer kan være betydelig.
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I de fleste modeller har man antatt at personer er smittsomme 3 dager før de får symptomer og at denne pre-
symptomatiske smitten utgjør omkring 45 % av smittebyrden. Dette betyr at det er svært viktig at
nærkontakter varsles så raskt som mulig etter at de har hatt kontakt med en smittet person, dersom man skal
forhindre videre smittespredning i befolkningen. Formålet med smittesporing ved hjelp av «Smittestopp» er å
(i) opprettholde kontroll og (ii) oppnå kontroll over smittespredningen ved hjelp av digital, automatisk
smittesporing. Dette er viktig i alle faser av epidemien. Før en slik varslingsløsning innføres må løsningen
kvalitetssikres slik at verken for få eller for mange nærkontakter blir varslet. European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) har nylig publisert retningslinjer for «Mobile applications in support of contact
tracing for COVID-19» (vedlegg 4), hvor ett sentralt punkt handler om å evaluere og kalibrere slike apper, det
vil i praksis si å sammenligne den digitale smittesporingen med den manuelle. Nærmere beskrivelse av
valideringsarbeidet for Smittestopp i april og mai 2020 og resultatene så langt, følger under punktet om
“Val i deri ng av v arsli ng sl øsni ngen” nedenfor. Endel i g rapport fra de tte arbei det bl i r etterse ndt i l øpet av uke
26.

Videre beskriver vi behovet for et signalsystem som har høy sensitivitet og raskt kan fange opp endringer som
er forbundet med økt smitterisiko. Dette er svært viktig nå når gjenåpning av samfunnet øker risikoen for
oppblussing av smittespredning. Et av de mest følsomme signalsystemene vil være å registrere økning i
antallet nærkontakter som vil kunne resultere i smitteoverføring, dersom en av nærkontaktpersonene er
smittet. Smittestopp vil kunne benyttes som et slikt sensitivt system. Smittestopp vil også kunne registrere de
geografiske områder i Norge der man har bevegelsesmønstre som er forbundet med økt smitterisiko.
Informasjon om smittested og kontaktsted er viktig for å styre bruken av ressurser og akutte tiltak for å
reagere adekvat før epidemien har fått tid til å bre seg videre. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt. Ved å
registrere hyppighet av nærkontakter vil Smittestopp (i) gi et tidlig og sensitivt signal om økt risiko for smitte i
befolkningen (ii) gi signal om i hvilke geografiske lokalisasjoner der man ser økt smitterisiko. Dette er viktig i
alle faser av epidemien.

Resultater etter analyse av data fra Smittestopp som FHI la frem 11. Juni viser at det er blitt stadig flere
nærkontakter i samfunnet, spesielt i perioden fra 10. mai da det var skoleåpning i tillegg til fint vær over store
deler av landet. Samme type tall skulle legges frem uken etter på kommunenivå, til hjelp i det kommunale
smittevernarbeidet for å vurdere hvordan situasjonen var i den enkelte kommune og vurdere tiltak etter dette,
men dette ble stoppet på grunn av sletting av alle brukerdata inntil videre.

Datatilsynet knytter forholdsmessighetsvurderinger til blant annet lav oppslutning om Smittestopp. Per 17.
juni hadde Smittestopp nærmere 600.000 brukere som tilsvarer ca 14 % av befolkningen over 16 år. Selv ved
lav oppslutning vil appens smittesporingsdel kunne ha en nytteeffekt innenfor et mindre lokalt
nettverk/cluster. Dette er også omtalt i ECDCs retningslinjer (vedlegg 4). De franske myndighetene synes å ha
en målsetning om 10 % nasjonal oppslutning om deres smittesporingsapp «StopCovid», som ble introdusert
for noen uker siden, se; https:/ /sifted.eu/articles/stopcovid-downloads/

I stedet for en grense for oppslutning for tilstrekkelig nytteverdi, mener vi at det vil være grader av nytteverdi
ut fra en kombinasjon av grad av oppslutning, andre tiltak som er innført og kapasitet og effektivitet i den
manuelle smittesporingen. Selv en lavere oppslutning vil gi et bidrag sammen med andre tiltak i å
opprettholde og oppnå kontroll med smittespredningen.

Avslutningsvis om nytteverdivurdering vil vi understreke at Smittestopp vil være viktig i alle faser av
epidemien, og ikke minst at et digitalt verktøy for smittesporing ikke kan tas opp og ned ut fra
smittesituasjonen i befolkningen. Rask smittesporing, sporing bakover i tid og evnen til å fange tidlig signaler
på oppblussing tilsier at dersom man skulle vente til andre systemer fanger opp at en oppblussing er på gang,
lokalt, regionalt eller nasjonalt, så kommer man for sent i gang og må basere seg på at manuell smittesporing
er tilstrekkelig til å forhindre iverksettelse av sterkere samfunnsmessige tiltak for å holde avstand og begrense
smitte.

https://sifted.eu/articles/stopcovid-downloads/
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Anonymisering og analyseløsning

Datatilsynet legger til grunn at FHI ikke har en løsning for anonymisering og aggregering av data på plass ennå.
Dette er feil.

Prosessen med anonymisering og aggregering av data, samt kravspesifikasjonene for løsningen er beskrevet i
DPIA V2 (vedlegg 5), som ble oversendt til Datatilsynet 1. juni. Se DPIA V2 s. 32 til 37, Vedlegg 1 «Anonyme
data fra Smittestopp». Det er en beskrivelse av standarden for anonymiseringen og typen data. Løsningen er
også beskrevet i ROS analyse V2, kapittel 4.11. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger
som benyttes, eller i fremtiden kan bli benyttet, for analyse.

Personopplysninger som benyttesfor anonymisering og aggregering for analyse:
• GPS-posisjon
• Blåtann-data
• alder
• generert UUID (benyttes kun til å koble GPS og Blåtann bak brannmur)

Opplysninger som per i dag ikke benyttes, men som kan bli benyttet i fremtiden for å oversette signalstyrke:
• telefonmodell
• versjonsnummer

De første analysene ble publisert 11. juni; https:/ /www.fhi.no/nyheter/2020/avstanden-mellom-oss-har-blitt-
mindre2/ . Analyser på kommunenivå ble presentert for Datatilsynet i møte 19. juni

N y ttev erdi en av analy sere sul tatene er besk rev et under punktet om “N y ttev erdi ” overfor. Dersom Datatilsynet
har konkrete spørsmål knyttet til anonymisering/aggregering eller analyse, vil FHI selvsagt være behjelpelig
med å besvare spørsmålene.

Teknologivalg

GPS- og Blåtanndata
Da Folkehelseinstituttet startet utredning og vurdering av hva som var mulig å få til i forbindelse med digital
smittesporing i mars 2020, var det svært få land og miljøer som hadde erfaring med et slikt arbeid. Vi var i
dialog med både infeksjonsepidemiologiske og teknologiske miljøer i UK som hadde startet planlegging noen
få dager før oss. To typer data var aktuelle å samle inn og benytte; GPS og Blåtann. Det var åpenbare svakheter
ved å utelukkende benytte GPS på grunn av unøyaktighet i avstand mellom to telefoner. Samtidig var det
åpenbare svakheter i bruk av Blåtann i «bakgrunnen» på iPhoner. Vi var klar over at det i Norge er flere
iPhone-brukere enn Android, slik at vi valgte å satse på å bruke en kombinasjon av GPS og Blåtanndata, og
samtidig samle og lagre disse dataene sentralt. Dette øker både treffsikkerheten i avstandsmåling og deteksjon
av mobiltelefoner som er i nærheten av hverandre samt oppveier noe av utfordringene knyttet til app i
bakgrunn på iPhone og Blåtann. Arbeidet startet i mars, vurdering og utredning av disse forholdene var på
kode-nivå, og handlet om hvordan man kunne utforme funksjonell kildekode. Testing ble utført i et begrenset
utvalg av frivillige i de virksomhetene som var delaktige i prosjektet; FHI, Simula, Direktoratet for e-helse og
NHN. En enkel oppsummeringsrapport er vedlagt.

For analyser og for å evaluere effekt av samfunnstiltak (når og hvordan kontakthyppigheten endres ved
opphør eller innføring av samfunnstiltak) og som signalsystem for å få tidlige indikatorer for hvor risikoen eller
potensialet for smittespredning øker, trenger vi informasjon om at det er kontakter mellom telefoner samt
hvor de oppstår, og vi trenger å samle denne informasjonen sentralt for å gjennomføre analyser.
Fellesnevneren med smittesporing er selve definisjonen og operasjonaliseringen av hvordan en algoritme
fanger opp de digitale signalene og klassifiserer en kontakt som en nærkontakt, eller gir en risikoskåre. Og for å

https://www.fhi.no/nyheter/2020/avstanden-mellom-oss-har-blitt-mindre2/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/avstanden-mellom-oss-har-blitt-mindre2/
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kunne se variasjon mellom ulike geografiske områder, ikke kun nasjonalt, så er lokasjonen for hvor kontaktene
oppstår viktig.

Sentral eller desentral løsning
Valget av en sentralisert løsning ble, som det fremgår over, tatt både på grunn av behovet for å øke
treffsikkerheten og nøyaktigheten i å finne kontakter mellom to individer (mobiltelefoner) som er av en slik art
avstands- og tidsmessig at det er høy risiko for smitte dersom en av dem er smittsom – og for å kunne
gjennomføre analyser som vil gi økt kunnskap om effekt av tiltak og tidlige signaler om økt risiko for
smittespredning.

En desentralisert løsning for både smittesporing/varsling og analyse er ikke mulig. Men en desentralisert
løsning for smittesporing alene er mulig, særlig når Apple og Google har tilgjengeliggjort en forbedring av
Blåtann-funksjonaliteten slik at «å vekke sovende apper på iPhoner» ikke skal være et problem. Det er
imidlertid flere utfordringer knyttet til en slik løsning som må tas med i videre vurderinger:

1. Apple og Google fastsetter flere vilkår for å ta i bruk teknologien (APIet), blant annet at det ikke er mulig å
kombinere bruk av dette APIet med bruk av lokasjonsdata i samme app. Og kanskje enda viktigere – de tillater
ikke (så langt vi forstår) at myndigheter får aggregert informasjon om bruken av appen, slik at ingen (bortsett
fra muligens Apple og Google) vet hvor mange nærkontakter som blir identifisert og varslet gjennom
løsningen.

2. Det er mange som planlegger og utreder apper basert på Apple og Google APIet, men svært få som har
erfaring med løsningen. Tidlige testresultater fra UK indikerer at en app basert på Apple og Google APIet lykkes
svært godt i å fange opp kontakt mellom alle telefonene, mens de foreløpig har lavere treffsikkerhet på
avstandsmålingen. Det betyr at man risikerer flere falske positive, altså personer som oppfattes som eksponert
for smitte uten at de har vært det

3. Løsningen krever utvikling av tilhørende systemer, blant annet vil det som i Smittestopp er et automatisk
oppslag og sporing av bekreftede smittede (basert på positivt laboratoriesvar som allerede samles sentralt i
MSIS) endres til at en smittet person bruker først må informeres og få tilgang til en verifikasjonskode som
bruker må legge inn i appen for å bekrefte og starte varsling av nærkontakter.

Vi vil i det videre arbeidet med forbedring av Smittestopp samle tilgjengelig informasjon og kunnskap både fra
egne erfaringer, inklusive testing, og fra andre miljøer slik at vi kan forbedre løsningen for
smittesporing/varsling.

Innsynsløsning
Det har vært utfordringer med den automatiserte innsynsløsningen knyttet til innsamling av
personopplysninger gjennom Smittestopp i varierende grad i perioden Smittestopp har vært aktivt. Enkelte
perioder har innsynsløsningen fungert som den skal, men særlig med økende datamengde i databasen har
spørringene til databasen tatt for lang tid slik at data ikke har kunnet bli vist for innbygger. Vi har i perioden
etter 17. april hatt 56.500 spørringer mot databasen fra innsynsløsningen (dette omfatter både lokasjonsdata
og logg over innsyn). Andelen spørringer med feil har variert, men ligger på 18 % for hele perioden. Dette
drei er seg i all hov edsak om “ti m e-out”-feil. Det foreligger planer for å endre måten å gjennomføre
automatisert innsyn i databasen for å unngå disse spørringene som tar for lang tid. Dette skal gjennomføres så
snart beslutning om endret og forbedret app tas (senest i august 2020).

Automatisert innsynsløsning i sporings- og varslingsløsningen er i gjennomføringsfasen, planlagt
produksjonsatt i slutten av juni 2020.

Videre er løsning og ressurser på plass for å håndtere manuelle innsyn. Informasjon om manuelt innsyn skal
legges på fhi.no, hvor det vil fremgå at de som vil ha innsyn kan henvende seg til en mailadresse for å få
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tilsendt skjema. Henvendelsen blir deretter behandlet av saksbehandler som sender skjema til personen som
ønsker innsyn. Personen som ønsker innsyn sender dette utfylt tilbake til saksbehandler, som sørger for
uttrekk fra den manuelle innsynsløsningen. Saksbehandler sender uttrekk kryptert med verifisering på SMS til
personen som har etterspurt innsyn manuelt.

Utviklingsløp
Vanligvis, under «normale» forhold, vil utvikling av digitale løsninger følge standardiserte løp, både med
hensyn til prosjektmetodikk og med tanke på omfattende testing av løsningen i et testmiljø før pilotering og
innføring i et såkalt produksjonsmiljø. Testingen er tenkt å avdekke feil og mangler i hele verdikjeden for
løsningen, slik at både brukeropplevelse og driften sikres. I en krise og beredskapssituasjon, som vi har vært i
og fortsatt er i, vil tidsaspektet ikke tillate normal og standardisert utviklings- og testløp. Vi må derfor jobbe
parallelt og trinnvis. Utviklingen av Smittestopp har blitt gjennomført på svært kort tid, og med langt mindre
testing enn vi vanligvis ville ha gjort. Dette har vi forsøkt å kompensere for etter hvert, blant annet ved å
inkludere en egen testleder i prosjektet, gjennomføre teknisk testing (vedlegg 6) parallelt med
valideringssamarbeidet med de tre kommunene og planlegge økt omfang av teknisk testing (vedlegg 7) når
antall nye smittede ble sterkt redusert.

Deling av samtykke
Den 16. juni ble Smittestopp debattert i Stortinget. Under debatten ble i alt tre forslag satt frem og to forslag
ble votert. https:/ /www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-
2020/ refs-201920-06-16?m=16#2020-06-16-6

Forslag 2 fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet; «Stortinget ber regjeringen trekke tilbake Smittestopp-
applikasjonen, og sørge for at applikasjonen kun brukes til smittesporing, og ivaretar personvernlovningen»
ble med 57 mot 37 stemmer ikke bifalt.

Forslag 3 fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti; «Stortinget ber regjeringen endre Smittestopp-
applikasjonen og sørge for at de som laster ned appen får mulighet til delt samtykke. Ett til smittesporing og
ett til kunnskapsinnhenting» ble bifalt med 67 mot 20 stemmer.

FHI vil rette seg etter Stortingets vedtak og har begynt å se på mulige løsninger for Smittestopp-appen der
man har to samtykker, ett til smittesporing/varsling og ett til analyse. Vi har fra starten av den trinnvise
innføringen planlagt å justere, forbedre og gjøre endringer i løsningen, med særlig vekt på dataminimering.
Planen var å legge erfaring og nyervervet kunnskap til grunn for å sikre at det kun er de nødvendige dataene
som blir samlet inn, til riktig tid, i riktig omfang og i tilstrekkelig varighet. Vi vil nå legge til grunn en delt løsning
basert på delt samtykke. I den forbindelse vil vi vurdere hvilken kombinasjon av type data til hver del som gjør
oss i stand til å oppfylle formålet og gi mest nytte i håndteringen av epidemien. Vi må også i denne
forbindelsen vurdere den nye teknologien som er tilgjengeliggjort gjennom Apple og Googles API, opp mot
begrensninger og samlet nytteverdi av en løsning som benytter denne teknologien.

Validering av varslingsløsningen og digital smittesporing i praksis

Datatilsynet påpeker at nasjonal funksjonalitet i varslingsordningen ikke er på plass ennå.
Før appen tas i bruk i smittesporing må den testes. Dersom appen varsler om for mange nærkontakter vil dette
medføre at flere brukere går unødvendig i karantene. Dersom appen varsler for få nærkontakter vil appen
kunne gi «falsk trygghet» for brukere. Det er derfor viktig å finne ut hvor god den er til å oppdage reelle
nærkontakter. Dette understøttes av retningslinjen fra ECDC se overfor, men også av EDPBi retningslinjene
knyttet til bruk av lokasjonsdata og kontaktsporing i forbindelse med Covid-19-smitte, avsnitt 36:

“The EDPB underlines that procedures and processes including respective algorithms implemented by
the contact tracing apps should work under the strict supervision of qualified personnel in order to limit
the occurrence of any false positives and n eg a tiv es. ”

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-06-16?m=16#2020-06-16-6
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-06-16?m=16#2020-06-16-6
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I perioden 27. april – 31. mai 2020 gjennomførte FHI validering av smittesporingsløsningen i appen i samarbeid
med 3 utvalgte kommuner. Brukere av Smittestopp ble informert om valideringsprosessen gjennom
personvernerklæringer og nyhetsvarsel i media. Beskrivelse av valideringsmetoden og resultatene av
valideringen er beskrevet i sluttrapport (vedlegg 8).

Kort oppsummering av konklusjonen i rapporten er som følgende:
Av 98 (32 prosent) positive covid-19 tilfeller meldt til MSIS fra pilotkommunene i valideringsperioden, hadde
31 tilfeller Smittestopp. Smittestopp identifiserte 60 kontakter tilhørende disse 31 tilfellene, 24 av disse (40
prosent) ble vurdert som nærkontakter. 18 av disse 24 (75 prosent) nærkontaktene ble også identifisert
gjennom manuell smittesporing. Smittestopp økte antall identifiserte nærkontakter i valideringsfasen med
seks nærkontakter (4 prosent).

Av de 36 kontaktene Smittestopp identifiserte som ikke ble vurdert å være nærkontakter, ble 16 identifisert
med GPS-alene. Valideringen viste at GPS ikke hadde høy nok spesifisitet til å kunne identifisere nærkontakter
alene. 12 kontakter ble vurdert som korrekt identifiserte «teknologiske kontakter», selv om de ikke oppfylte
definisjonen av nærkontakter. Ved å justere algoritmene og inkludere innsykningstidspunkt for identifisering
av kontakter i Smittestopp kan både GPS-alene og de «teknologiske kontaktene» fjernes og på den måten ikke
identifiseres i Smittestopp.

Data fra valideringsfasen indikerer også dermed at flere andre justeringer i algoritmen tilsammen vil kunne øke
spesifisiteten til de identifiserte kontaktene i Smittestopp betydelig;

• redusere minimum kontaktvarighet fra 15 min til 7 min,

• l egg e i nn kontakthy ppi g het 5 kontaktpunk ter,

• bruke innsykningsdato til å beregne kontakttidspunkt (-48 timer) eller forkorte antall dager fra
prøvedato til kontakttidspunkt fra 7 dager til 3 dager.

Ytterligere validering er imidlertid nødvendig før varslingsløsningen tas i bruk nasjonalt. Før videre
implementering av Smittestopp gjennomføres må en validering av den tekniske løsningen i et større utvalg
test-brukere (ca. 50) i kontrollerte forhold. Dette vil skje i et testmiljø som tillater testing av ulike mobiltyper
ved tilnærmet normal bruk i samfunnet for å kunne identifisere kontakter som ellers ikke ville bli oppdaget
gjennom manuell smittesporing.

Særlig forhold knyttet til ivaretakelse av personvern i Smittestopp

1.1 Formålsbegrensning
Datatilsynet skriver at FHI kan overvåke bevegelsesmønster til den enkelte som har tatt appen i bruk og samle
opplysninger om brukerens kontakter med andre brukere av appen. FHI understreker at personopplysninger i
appen kun vil behandlesfor spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål, jf.
formålsbegrensningsprinsippet i personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b). Forskriften om digital
smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av covid-19 setter klare rammer for hvilke opplysninger
FHI kan samle inn samt hva opplysningene kan brukes til. Som det fremgår av forskriftens § 1 kan
smitteovervåkning kun skje på befolkningsnivå. FHI kan ikke benytte de innsamlede opplysningene til å
overvåke enkeltindivider. FHI kan heller ikke bruke opplysningene til å kontrollere om råd og pålegg
overholdes. Opplysningene kan ikke gjøres tilgjengelig for politi, påtalemyndigheter m.fl. FHI har foretatt en
grundig vurdering av anonymiseringsprosessen og har gjennom den tekniske løsningen sikret at det benyttes
anonymiserte data i analyseløsningen.

1.2 Behandlingsgrunnlag
Datatilsynet skriver at Smittestopp er hjemlet i en forskrift som er innført i en unntakssituasjon der samfunnet
har forsøkt å begrense skadevirkningene av en pandemi og at et så inngripende tiltak som Smittestopp utgjør,
vil vanligvis måtte vedtas ved lov. Til dette vil FHI bemerke at Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert
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etablering av automatisert sporingssystem basert på sporing av mobiltelefon og nedlastet applikasjon, noe
som innebærer en automatisert digital oppsporing av personer som smittede har vært i nær kontakt med
(nærkontakter) både gjennom GPS posisjon og bruk av Blåtann, å være et forholdsmessig og tjenlig tiltak ut fra
en helhetsvurdering gitt den alvorlige situasjonen denne pandemien medfører for Norge, jf. smittevernloven §
1-5 hv or det frem g år at “Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse,
være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av
sm i ttev erntil tak skal det l eg ges v ek t på fri v il li g m edv i rkni ng fra den el l er de ti l taket g jel der. ” Departementet
har videre vurdert at utbruddet av covid-19 er av en slik karakter at det er fare for at utbruddet truer
folkehelsen, også i Norge, og at vilkårene for når smittevernloven § 7-12 kan tas i bruk, er oppfylt.

Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt at behandlingen av personopplysninger baseres på
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav i, dels fordi det kunne være en
viss tvil om hvorvidt den enkeltes samtykke vil oppfyller de strenge kravene til gyldig samtykke etter
personvernforordningen artikkel 4. nr. 11 og artikkel 7. EDPB synes i retningslinjene knyttet til bruk av
lokasjonsdata og kontaktsporing i forbindelse med Covid-19-smitte å peke på dette som et relevant
behandlingsgrunnlag, men synes ikke å utelukke samtykke etter artikkel 6 nr. 1, jf. avsnitt 29 i retningslinjene.
FHI viser i denne forbindelse også til at det er flere andre apper som samler inn store mengder lokasjonsdata
og opplysninger om bevegelsesmønstre til den enkelte bruker basert på samtykke fra brukeren, uten å være
hjemlet i verken lov eller forskrift.

1.3 Dataminimering
På bakgrunn av ovennevnte, jf. redegjørelsen under punket om Teknologivalg, mener FHI at
personopplysningene som samles inn gjennom Smittestopp er begrenset til det som er nødvendig for å nå
formålene, slik prinsippet om dataminimering krever, jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c. FHI
er av den oppfatning at EDPBs retningslinjer, under avsnitt 24, som står under kapittel 3 «Contact tracing
applications», åpner for at man kan bruke både lokasjonsdata og kontaktdata i en og samme app og at disse
kan benyttes til flere forskjellige formål;

«The systematic and large scale monitoring of location and/or contactsbetween natural persons is a
grave intrusion into their privacy. It can only be legitimised by relying on a voluntary adoption by the
users for each of the respective purposes. This would imply, in particular, that individuals who decide
not to or cannot use such applications should not suffer from any disadvantage at all. (vår utheving)».

Det er videre vår oppfatning at siste setning i avsnitt 24 kan tyde på at konsekvenser for brukere og
informasjon til brukere er det avgjørende. Så lenge brukere har blitt informert om begge formål har de frivillig
samtykket til begge formålene. De som avstår fra å laste ned appen, eller velger å slette data i Smittestopp, vil
fortsatt omfattes av manuell smittesporing og øvrige smitteverntiltak.

Hva gjelder valget om sentralisert løsning ble dette, som det fremgår over, tatt både på grunn av behovet for å
øke treffsikkerheten, nøyaktigheten, i å finne kontakter mellom to individer (mobiltelefoner) som er av en slik
art avstands- og tidsmessig at det er høy risiko for smitte dersom en av dem er smittsom – og for å kunne
gjennomføre analyser som vil gi økt kunnskap om effekt av tiltak og t idlige signaler om økt risiko for
smittespredning.

At FHI mener at innsamlingen av personopplysninger i løsningen har vært begrenset til det som er nødvendig
for å nå formålene, forhindrer selvfølgelig ikke at vurdering av sentral lagring, mulighet for dataminimering,
eller endring av hvor mye data som samles inn, vurderes fortløpende av FHI og Simula etter hvert som det
innhentes erfaring med løsningen. Som angitt i beskrivelsen av teknologivalg over, gjør vi nettopp slike
vurderinger fortløpende.

Som en del av vurderingen om dataminimering skriver Datatilsynet at det samles inn omfattende mengder
personopplysninger, selv om det per i dag verken er mulig å benytte disse dataene til smittesporing/ -varsling
(annet enn i testkommunene) eller i analysearbeid. Vi er ikke uenige i at det samles inn store mengder
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personopplysninger. Men som beskrevet overfor under punktet om Anonymisering og analyseløsning er
anonymisering og analyseløsningen på plass og vi har begynt å ta ut analysetabeller. Som det fremgår av
punktet om Nytteverdi overfor er dette viktige analyser for å kunne følge med på smitteutbredelse og vurdere
smitteverntiltak. Som beskrevet under punktet om Validering av varslingsløsningen overfor har validering av
varslingsløsningen tatt lengre tid enn forutsatt, hovedsakelig grunnet mindre smitte i samfunnet. Det er viktig
å finne ut hvor god Smittestopp er til å oppdage reelle nærkontakter. Dette gjøres ved å sammenligne
resultater fra manuell smittesporing med digital smittesporing.

1.4 Selvbestemmelse, frivillighet og informasjon
Det er ikke FHI og myndighetene som «tar Smittestopp i bruk», men brukerne som velger å installere den. FHI
understreker at det å ta appen i bruk er helt frivillig og man kan når som helst slette appen og de innsamlede
opplysningene. I vurderingen av hvor inngripende appen som tiltak er, mener vi Datatilsynet i for liten grad har
tatt hensyn til at appen er frivillig og at det gis god informasjon om lagring av lokasjonsdata og
bevegelsesmønster både i forbindelse med nedlastning og ved bruk av appen. Konsekvensen av at den enkelte
ikke laster ned applikasjonen, er at vedkommende ikke vil få tilgang til tjenesten, men det har ingen direkte
negative konsekvenser for den som velger å ikke delta.

Oppsummering

Basert på ovennevnte vurderinger fastholder FHI at innsamling av personopplysninger som har foregått i
tilknytning til Smittestopp har vært begrenset til det som er nødvendig for å nå formålene og at prinsippet om
dataminimering er overholdt, jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b og c. I fremtiden vil dette
forsterkes ytterligere av de planlagte tiltakene som endring av lagringstiden og deling av samtykke for hvert av
formålene. Vi vil også jobbe videre med å utvikle de teknologiske løsningene og vurderingene rundt
GPS/Blåtann og sentralisert/desentralisert løsning.

FHI fastholder videre at vi har dokumentert at Smittestopp, ut ifra en helhetsvurdering, er et tjenlig tiltak til å
forebygge og hindre smitte, også med dagens smittesituasjon og oppslutning om Smittestopp. Digital
smittesporing er viktig i alle faser av epidemien.

Datatilsynet skriver at vurderingen av tiltak knyttet til behandling av personopplysninger i Smittestopp ikke kan
overlates til FHI alene. FHI imøteser på denne bakgrunn dialog med Datatilsynet rundt de planlagte tiltakene/
løsningene, for å sikre at de er tilfredsstillende både fra et smittevernmessig og personvernmessig perspektiv.
Smittestopp er et viktig tiltak som bidrar til å holde smitteutbredelse under kontroll. Det er viktig å kunne ta
Smittestopp i bruk igjen.

Vennlig hilsen

Elektronisk signert

Camilla Stoltenberg Gun Peggy Knudsen
direktør fungerende assisterende direktør
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