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Demomøte 2 eksternt fagråd Smittestopp (ny)
131120, Skypemøte
Referent: Hege Torrissen
Sana Parveen
Kjetil Berg Veire
Terje Granum
Christian Thon
Eunesse Manalo
Silje Fet
Heidi Grotle
Ivar Vereide
David Brændeland
Gro Kvæstad
Habon Beegsi
Siri Oldervik
Duy Nguyen
Roger Schaffer
Christine Lunde
Bjørn Rønning Hansen
Ingeborg Hjelle
Hinta Meijerink
Harald Wesenberg
Aga Zachariassen

Agenda:
Forslag til ny samtykketekst for samtykke 2 i appen
Presentasjon utkast til logo og ikon og hvor de vil brukes i app, Appstore, telefon
blant andre apper etc (30 min) Ved Silje og Duy (Netcompany)
• Undersøkelse om folks holdninger til ny app ved Mindshare og kort om foreløpige
kampanjeideer (ca 30 min)
• Annet? Hvis vi får tid tar vi også imot andre innspill og spørsmål om annet dere
lurer på underveis i møte

•
•

Sak 1 Forslag til ny samtykketekst for samtykke 2 i appen
To forslag til funksjonalitet i app:
1. En scroll-side, scroller helt ned til bunn av samtykke hvor man kan
samtykke

2. Sticky bottom, scroller nedover i teksten og hvor samtykke-knappen er på
bunnen av skjermen hele tiden

Kommentarer til sak 1
Kommentar
Forslag 1 er bedre. Bedre å scrolle
helt ned. Kan være at brukeren ikke
forstår at det står Samtykke.
Enig i at forslag 1 er best.
Samtykketekst mye bedre nå.
Forslag 2 mindre avskrekkende,
lang tekst kan virke skummelt.
Ta med i test, bra testmateriale.
Mulighet til å si at jeg er enig på
førstesiden. Sette helt øverst, «Jeg
er enig»?

Navn
Bjørn

Tekst ved hukeboks blir lenger.
Samtykker også til oppslag MSIS.
Bra jobbet med ny tekst, mye mere
forståelig og klarspråklig. Vurdere
«Generere», vurdere andre ord som
er enklere å forstå.
Enig i å endre ordet «Generere»

Aga

Tilbakemelding

Habon
Bjørn
Heidi
Duy
Bjørn

Christian

Aga: Ikke juridisk legitimt.
Ønsker å ha en hukavboks
nederst. Da kan ikke noen si
noe på dette i etterkant.

Aga: Bare send forslag så ser
vi på dette.

Gro/Bjørn

Sak 2 Presentasjon utkast til logo og ikon og hvor de vil brukes i app, Appstore, telefon
blant andre apper etc

Kommentarer til sak 2
Kommentar
Liker bruk av hjerte - fokusere på
solidaritet, samhold og dugnad
fremfor frykt!
Enig i bruk av hjerte.
A treffer ikke pga at folk er leie,
dugnad har mistet betydning. B
appellerer best.

Navn
Siri

Eunesse
Habon

Tilbakemelding

Bruken av hjerte assosieres med
puls i Appstore. Gjort sjekk om det
er andre apper som ligner alternativ
A?
Europeisk app samarbeide? Synd
hvis alle har forskjellig ikon.

Harald

Hjerte typografien, de to andre
utenfor typografien. Hjerte i Oen
istedenfor? B litt utydelig slik den
fremstår nå, men mener B med rød
virus er best.
Foretrekker B. Vi ønsker oss
kontroll, så vi kan åpne opp
samfunnet igjen :) . Liker også
ideen om å animere at viruset
lukkes inne i boksen.
Alternativ B ikke rødfarge, noen
grunn til det?
Husk å kontrastsjekke ifm
fargebruk. F.eks. hvis man skal ha
noe inne i noe annet.

Gro

Bjørn

Silje: Må undersøke dette.
Pleier å gå grundigere til
verks på alternativet som
blir valgt.
Christine: Ulike land, ulike
symbol. Separate apper,
men vil likevel kunne
fungere på tvers av
landegrenser. NB! Norge har
ikke støtte for bruk av app
på tvers av landegrenser i
første versjon. Det er ikke
avklart hva som skjer med
dette i mot versjon 2 eller 3.
Silje: B vil jobbes videre med
ift rød virus.

Ingeborg

Roger

Silje: Vil lage en variant med
rødfarge.

Christian

Sak 3 Undersøkelse om folks holdninger til ny app ved Mindshare og kort om
foreløpige kampanjeideer
https://www.fhi.no/contentassets/93841455d6554ccb869f3a2fe362b9f6/vedlegg/presentasjoner/b
efolkningsundersokelse-pa-fagradsmote-13.11.2020.pdf
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