
  

Møte ▪ Demomøte 1 eksternt fagråd Smittestopp (ny)  

Dato, sted ▪ 061120, Skypemøte 

Til stede ▪ Sana Parveen 

▪ Yosef Ihdego 

▪ Ivar Vereide 

▪ Kjetil Berg Veire 

▪ Terje Granum  

▪ Christian Thon 

▪ Eunesse Manalo 

▪ Henrik Vincent Vassal 

▪ Patrick Romstad 

▪ Silje Fet 

▪ Heidi Grotle 

▪ Alexander Sørensen 

▪ Sara Hertz Gufler 

▪ Barbro Kvaal 

▪ Malene Bundgaard 

▪ Johannes Brodwall 

▪ Michael Bering Olsen  

▪ Siri Oldervik 

▪ Duy Nguyen 

▪ Roger Schaffer 

▪ Christine Lunde 

▪ Trond Arve Wasskog 

▪ Bjørn Rønning Hagen 

▪ Terese Folgerø 

    

 

    Agenda: 
o Gjennomgang av skisser på engelsk  
o Gjennomgang av samtykketekst 

 

 

 
         Sak 1 Gjennomgang av skisser på engelsk  

 

 

https://www.dropbox.com/sh/oag9g79qc4lyr65/AADu3N_bLnRFmUL7Ss_cfj1Ta?dl=0 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/oag9g79qc4lyr65/AADu3N_bLnRFmUL7Ss_cfj1Ta?dl=0


Spørsmål/Oppfølgingspunkter/kommentarer 
 

Spørsmål Svar Hvem 

spurte 

Hvem 

svarte 

Kan appen komme på det språket som er 

på mobilen. Avhengig av det språket 

appen er oversatt til. Mulighet å bruke 

språk på mobil som default? 

 Bjørn Patrick 

Onboradingsidenew (4 sider), vil man 

bare få de en gang eller er det mulig å gå 

tilbake til dem? 

Ja, ved å gå til 

Hamburger-menyen 

  

Smittestopp Active: Kva skjer når man 

slår denne av? 

Man får en warning   

når man slår av 

smittesporingen 

 

  

Usikker på hvor godt den bakgrunnen 

bak Smittestopp Active vises. Gjelder alle 

skisser, greitt å gå gjennom alle . Bør 

være et symbol hvor vidt appen er aktiv 

eller deaktivert.  

Skal komme inn et 

ikkon i tillegg til 

teksten, så dette vil 

dekkes. I tillegg til 

farge. Kanskje ikke i 

første versjon.  

 

Christian Heidi 

Grotle 

Låst notifikasjon som viser at appen er 

aktiv i bakgrunnen: Appen er på? 

To handlinger for å 

slå den av. Det er 

ikke mulig å slå den 

av ved et uhell pga 

godkjenning. 

Yosef Silje 

Hvis du blir smittet får du da en pop-up 

som varsel på forsiden at du har fått et 

varsel i Smittestopp? 

 

Ja Yosef  

Hvis jeg stopper appen og starter den 

opp igjen, fortsetter den der den var? 

Går i bakgrunnen, 

må ikke gjennom 

onborading igjen når 

den settes aktiv igjen.  

 

Bjørn  

Hva skjer hvis man trekker tilbake 

samtykket?  

Får en pop-up; Vil du 

trekke tilbake 

samtykket? Går da til 

Smittesopp inactive 

og må aktivere den 

igjen.  

 

  



Kontaktinformasjon hvis det kommer 

opp et varsel? 

Kan stå lenke til 

Veiledningstjenesten, 

de svarer på alle 

spørsmål. 

Christian Kjetil 

Må ha tilgang til mobildata, fungerer kun 

viss du har tilgang til nett.  

 

   

Bruker Helsenorge som hovedside om 

appen (About) 

 

   

Min ID, mister en del brukere hvis noen 

ikke har tilgang. Ønsker å melde smitte 

men klarer ikke å logge seg på. 

Kan ikke sende ut 

varsel utan at du er 

autorisert mot MSIS. 

Trond 

Arve 

 

Må huske innvandrere og utenlandske 

arbeidere. 

Støtter d-nummer, 

fint å ha et 

kontaktpunkt til 

veiledningstjenesten.  

 

Terje G  

Kan man logge statistikk på hvem som 

får logget seg på og ikke, 

innloggingsproblematikk?  

 

Basert på samtaler til 

Veiledningstjenesten, 

ikke bakt inn i appen. 

Lite som logges i 

appen pga 

personvernhensyn.  

  

Gjestearbeider bruker min smittestopp 

fra mitt land? 

Ikkje i første versjon, 

men neste. 

Oppkobling til 

EU/andre land.  

 

Bjørn Patrick 

Bruke den norske appen i utlandet? Nyeste versjon av 

GAEN-rammeverk 

kan på tvers av land.  

 

Bjørn Patrick 

Få inn et kontakttelefonnummer til 

Veiledningstjenesten. De som svarer må 

vite at det finnes en skjermleser som gjør 

at noen blinde kan bruke appen.  

 

Meldt til 

Veiledningstjenesten. 

Christian Kjetil 

«Symptometer» i appen etter at man er 

påvist positiv? 

Ikke laget noe 

funksjonelt direkte 

knyttet til MSIS, høre 

med erfaringer 

Danmark og dele 

  



med brukergruppen i 

etterkant. 

Kanskje gjøre noe med tekst: «Takk for 

at du deler at du har Covid 19»? 

 

Forslag fra Terese 

Folgerø: «Takk for at 

du bidrar til å stoppe 

smitten». 

Enstemmig vedtatt. 

Trond 

Arve 

 

 

  

                 Sak 2 Gjennomgang av samtykketekst 

 

 

          Tilbakemeldinger på at teksten var for lang og tung, oppfordres til å sende forslag  

          skriftlig på mail. 

 

          Prosjektet kommer til å jobbe videre med samtykket, så den deles ikke nå.  

  

  

For de som vil være med, så har vi også opprettet en   

Slack: https://join.slack.com/t/smittestopp-innsyn/shared_invite/zt-iuepfr3n- 

mwALW86ynzDAuoClSzIGeQ 

På Slacken har vi en kanal for fagråd-brukere der Trond Arve har puttet alle 

screenshots så man kan kommentere i tekst. 

 
  

        Neste demomøte: 131120 
                            

https://join.slack.com/t/smittestopp-innsyn/shared_invite/zt-iuepfr3n-

