
Møte ▪ Prosjektstyremøte ny løsning for digital smittesporing 

Dato, sted ▪ 11.11.2020, Teams 

Til stede ▪ Roger Schäffer, FHI 

▪ Pål Jakob Solerød, FHI 

▪ Kjetil Berg Veire, FHI 

▪ Ola Stenseth, NHN 

▪ Jo Winding Harbitz, HDIR 

▪ Lars Kristian Roland, Direktoratet for e-helse 

▪ Thomas Kofoed, Netcompany 

Fraværende ▪ Gun Peggy Strømstad Knudsen, FHI  

▪ Bodil Rabben, NHN 

▪ Geir Arne Olsen, Netcompany 

 

Andre 

tilstedeværende 
▪ Terje Granum, Prosjektleder FHI (referent) 

▪ Patrick Romstad, Prosjektleder Netcompany 

Agenda ▪ Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt. 

▪ Sak 2: Oppfølging av saker fra forrige møte  

▪ Sak 3: Status og risikoområder 

▪ Overordnet 

▪ Infrastruktur 

▪ Verifiseringsløsning 

▪ App og backend-utvikling 

▪ Test / kvalitet 

▪ Personvern: ROS 

▪ Personvern: DPIA 

▪ Kommunikasjon 

▪ Økonomi 

▪ Sak 4: Gjennomgang av kommunikasjonsstrategi 

▪ Sak 5: Eventuelt 

Sak 6: Neste prosjektstyremøte 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt. 

Innkallelse og saksliste ble godkjent. En sak til eventuelt: 

• Spm. fra Direktoratet for e-helse: Vil Smittestopp-lanseringen medføre 

behov for andre nasjonale tiltak 

Sak 2 Oppfølging av saker fra forrige møte 

 

• Vedr. teknisk infrastruktur: diskusjonen i prosjektet knyttet til PaaS vs. VM i 

Azure 

 



Status: Miljøer, basert på infrastruktur slik den er for den danske Smittestop-

app’en er under etablering, tilpasninger gjøres der det er mulig å få til på kort 

tid, forslag til plan for evt. i etterkant å komme mot mer optimalt driftsmiljø 

utarbeides. 

 

Saken følges opp videre som del av status på etablering av infrastruktur. 

 

• Vedr. spørsmål om Smittestopp-app’en kan klassifiseres som «medisinsk 

utstyr» 

 

Status: Det er gjort vurderinger og app’en tilfredsstiller ikke alle krav til 

medisinsk utstyr. Konklusjonen er at app’en IKKE er medisinsk utstyr. 

 

Sak lukkes. 

 

• Vedr. DPIA og behov for løpende vurdering av at det eksisterer et vedvarende 

behov for app’en og at den lever opp til dens formål. 

 

Status: må håndteres som del av governance ved etablering av drift / 

forvaltning. Prosjektleder skal sikre at dette blir gjort som del av arbeidet med 

å etablere drift og forvaltning..  

 

Sak lukkes. 

 

• Vedr. ønske om helhetlig økonomisk prognose: Prosjektleder orienterte om at 

dette ville bli lagt fram senere. 

 

Sak 3 Status og risikoområder 

Powerpoint-presentasjonen “Status for uke 45” ble gått gjennom av Prosjektleder 

FHI.  

 

Presentasjonen tas til etterretning av prosjektstyret, med følgende kommentarer: 

 

Det kan være utfordrende at man planlegger å lage en ny app, som i Apple Store og 

Google Play vil eksistere parallelt med den gamle app’en og at begge skal hete 

«Smittestopp». Det kan være forvirrende at den app’en man i dag har liggende på 

mobil ikke er den som skal brukes i framtiden. Prosjektleder bes om å utrede disse 

problemstillingene og komme tilbake til Prosjektstyre. 

 

Sak 4 Eventuelt 

Vi har mottatt et spørsmål fra Direktoratet for e-helse: 

 



Smittestopp-lanseringen vill kunne medføre behov for andre nasjonale 

tiltak. Det kunne være selv-registrering, arbeid på helsenorge, relatert til 

bevegelse over landegrenser, kobling mot kommunenes smittesporing etc. 

Ser vi for oss noen slike tiltak utover selve appen?  

 

Saken følges opp i neste Prosjektstyremøte 

 

Sak 5 Neste møte 

Neste prosjektstyremøte er 19. november 2020, kl. 15.00 - 16.00. Innkalling vil bli 

sendt på Teams 

Saker for oppfølging: 

Nr Sak Dato 

registrert 

Kommentar Status 

1 Prosjektet bes om å 

tydeliggjøre fokus på App’en 

som et smitteverntiltak, for å 

synliggjøre at IT-utviklingen 

skjer i en smittevernsfaglig 

kontekst. 

28.10.2020 Tiltak 

gjennomført og 

rapportert 4.11. 

Lukket 

2 Prosjektet bes om å innhente 

og kommunisere 

internasjonale erfaringer med 

tilsvarende app. 

28.10.2020 Tiltak 

gjennomført og 

rapportert 4.11. 

Lukket 

3 Bruk av PaaS vs. VM i Azure. 4.11.2020 Prosjektet følger 

opp og evt. 

bringer inn sak til 

beslutning. 

Sak 

rapportert 

11.11. Sak 

lukkes. 

4 Oppfølging av spm om 

Smittestopp-app’en kan 

klassifiseres som «medisinsk 

utstyr». 

4.11.2020 Følges opp av 

CISO 

Tiltak 

beskrevet og 

rapportert 

11.11. Sak 

lukkes. 

5 Vedr. DPIA og behov for 

løpende vurdering av at det 

eksisterer et vedvarende 

behov for app’en og at den 

lever opp til dens formål. 

4.11.2020 Prosjektleder 

følger opp. 

Tiltak 

beskrevet og 

rapportert 

11.11. Sak 

lukkes. 

6 Helhetlig økonomisk 

prognose og budsjett for hele 

prosjektet. 

4.11.2020 Prosjektleder 

følger opp. 

Registrert. 

7 Presentasjon av app i Apple 

Store og Google Play. 

11.11.2020  Registrert 



8 Vil det bli gjennomført andre 

nasjonale smitteverntiltak 

utover selve app’en? 

11.11.2020  Registrert 

     

     

     

 


