
  

Møte  Eksternt fagråd Smittestopp 

Dato, sted  080322, Teamsmøte 

Til stede  Roger Schäffer 

 Trond Arve Wasskog 

 Harald Wesenberg 

 Christian Thon 

 Barbro Kvaal 

 Kjetil Berg Veire 

 Johannes Brodwall 

 Elisabeth Haugsbø 

 Christine Lunde 

 Yvonne von Moisy 

 Sindre Alvær 

 Pål Solerød 

 Elisabeth Nygård Mesøy 

 Allan Harsmann 

 Hege Torrissen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Agenda: 

• Siste tall  
• Demo ny funksjonalitet  

• Registrering av selvtest  
• Informasjonsbanner  

• Diskusjon fagrådet ytterligere funksjonalitet   
 

 
 

  
 
 



 Siste tall 
 
• Antall meldt smittet: 41946 

 
 

• Antall nedlastninger: 1,308,700 
 

 
 
       Demo ny funksjonalitet 

• Registrering av selvtest  
• Informasjonsbanner  

 
- Ift ny funksjonalitet registrering av selvtest, ikke lansering før torsdag 

10.03? 
 

Svar FHI: Sammenheng med å få ferdigstilt informasjonsbanneret slik at 
man kunne ha en samtidig lansering. 

 
 
Diskusjon fagrådet ytterligere funksjonalitet 
 
 Diskusjonspunkter: 

• Besøksregistrering med QR-kode 
• Avklare juridisk ift konkurranseregler 
• Undersøke åpen kildekode ift andre land 
• Ikke gjøre noe aktivt ift utvikling av funksjonalitet, men 

gjøre forberedelser og avklaringer 
• Frekvent melding om at Smittestopp er aktiv og passer på! 

• Studere nærmere hvordan dette kan løses  
• Kobling til selvregistrering i kommunene 

• Ref løsninger utviklet siste tiden 
• Kunne melde fra til kommune at man har varslet over 

Smittestopp 
• Noen kommuner har løsninger for å melde selvtest, ingen 

nasjonal løsning 
• En mulighet å gjøre dette felles over Helsenorge, hvor 

Smittestopp er en del av dette  
• Økt kontroll med selvtester 

• Eks. bildegjenkjenning 
• Gjeldende tiltak og tiltaksnivå i angitt kommune 

• Vanskelig å få oversikt over nå f.eks. ifm reising 
• Funksjonelt eller lenke til Helsenorge 

• Scenarie hvor de under 16 år blir rammet 
• Tilrettelegge for at de under 16 år kan bruke Smittestopp  



 
FHI: 
- Ift punktene over gjøre en del analyser, utredninger og arkitekturtenkning 

nå. 
 

 
Kommentarer fagrådet: 
 
- Lese av selvtest ikke den største barrieren for svaksynte, ikke der jeg ville 

lagt trykket. Komplisert å selvteste seg med antall dråper og lite hull å 
treffe. Positiv til besøksregistrering med QR-kode i samme app.  

- Forståelse for vurderinger ift kost/nytte som er gjennomført. Kritikk ift 
hastverk og funksjonalitet som kommer for sent. Benytte anledningen til å 
forske uten tidspress. Forståelse ift ressurser, men hadde vært fint å ha 
besøksregistrering klart hvis nye runder.  
Svar FHI: Det har vært korte frister, fint å ha tid til analyse for å sikre god 
kvalitet. Formidle gjerne dette videre hvis det er flere som mener det 
samme.  
 

- Utviklet et gjennomtenkt produkt med kvalitet og mere funksjonalitet. Men 
har dere tenkt på andre virustyper?  
Svar FHI: Hviler på GAEN-rammeverket, må skje noe der. Kan risikere at 
det blir skrudd av, og da har man en ikke-fungerende app. Åpen kildekode, 
men verre med gjenbruk. Pr. nå er ikke Covid et alvorlig utbrudd av en 
allmenfarlig sykdom lenger. Ift type infeksjonssykdommer må det ryddes 
en del av veien for gjenbruk.  
 
Ift gjenbruk, drar dere ut pluggen? Har dere en vedlikeholdsplan? Hvis 
samme situasjon om 3 år, risikerer man å begynne på nytt? Har dere tenkt 
fremover? 
Svar FHI: Tilbakemelding fra fagrådet sist var at mye skjer ift teknologisk 
utvikling. Mye som kan skje ift ny teknologi, og graden av gjenbruk 
minsker. Blir en kost/nytte-vurdering. Vi tar vare på kunnskap, men kriser 
er sjelden like. 
 
Hvor aktuell er Smittestopp nå i dagens samfunn hvor helt andre ting har 
mye høyere fokus og pandemien for mange er "over"? 
Og ift en eventuell ny smittebølge, hvor lang tid tar det å reagere. Har man 
tid til å utvikle ny funksjonalitet? 

- Svar FHI:  
- Mest sannsynlig at det ikke kommer en ny bølge, men kan skje til høsten 

ifm kaldere vær. Derfor holder vi den i beredskap. Hvis ikke ny bølge vil 
Smittestopp mest sannsynlig bli nedlagt.  

- Vanskelig balansegang om hvor mye videreutvikling vi kan gjøre/ha klart 
når sannsynligheten for en ny alvorlig bølge er såpass lav. 



- Kunne tenke oss å utvikle ny funksjonalitet for å ha i beredskap, men er 
begrenset av tilgjengelig finansiering. 

- Vil få frem budskap med informasjonsbanner.  
- Vil heller ikke lagre unødvendig mange nøkler på telefoner.  
- Holder den derfor i beredskap, og følger med på andre land.  
- Tar med oss kunnskap til senere pandemier.  
 
      Kommentarer fagrådet: 
- Veloverveide vurderinger, ikke gjort i blinde. 
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