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Agenda
• Velkommen

• Presentasjon medlemmer

• Kort om dere selv og hva dere tenker dere kan bidra med

• Rammer og bakgrunn

• Mandat og rammebetingelser/oppgaver og forventinger

• Overordnet om løsningen

• Prosjektorganisasjon

• Overordnet tidsplan

• To-deling av fagrådet
• Brukergruppe

• Teknogruppe
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Velkommen

• Presentasjon medlemmer
• Kort om dere selv og hva dere tenker dere kan bidra med

• Rammer og bakgrunn

• Åpenhet:
• https://www.fhi.no/sv/smittsomme-

sykdommer/corona/digital_smittesporing/

29.10.2020

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/digital_smittesporing/
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Mandat og rammebetingelser
Mandatet for det eksterne fagrådet er å bistå med eksterne råd for utviklingen av ny versjon av Smittestopp.

Ut fra erfaringer med forrige utviklingsløp av Smittestopp har vi identifisert noen viktige områder det vil være hensiktsmessig 
å søke eksterne råd. Fagrådet er derfor bredt sammensatt med ulik kompetanse som vi tror vil være vesentlig for å lykkes 
med utviklingen. Det vil være en naturlig to-deling av fagrådet slik det nå er blitt sammensatt med en brukerorientert gruppe 
og en teknisk gruppe. Oppgavefordelingen til grupperingene er detaljert under.

• Brukergruppe sammensatt av ulike brukergrupper i befolkningen mtp spesielle behov og alder.

• Brukergruppen vil gi innspill på forhold som påvirker brukervennlighet og adapsjon i befolkning

• Brukergruppen vil gi innspill på utvidet funksjonalitet og forbedringer utover første versjon

Arbeidsform: Inviteres til ukentlige demomøter.

• Teknogruppe

• Bidra med rådgivning ift teknologiske valg og løsninger underveis.

• Bidra med råd og synspunkter knyttet til sikkerhetsarkitekturen

Arbeidsform: Inviteres til ukentlige arkitektmøter.

Fagrådets virketid vil være i siste kvartal 2020 med mulighet for utvidelse første kvartal 2021.
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Overordnet om løsningen 

• Hovedformålet:
• Lage en ny digital smittestoppapp som skal være et supplement til den manuelle 

smittesporingen

• Hvordan:
• Lage en app basert på den danske Smittestop som er i bruk i Danmark i dag, og som har 

stoppet flere smittekjeder i følge Danske myndigheter.

• Løsningen samler inn anonyme IDer kontinuerlig fra andre telefoner som har appen installert, 
basert på parametre som avstand og tid som er bygget inn i løsningen.

• Hvis en person får vite at den er smittet får han mulighet ved å samtykke til å melde seg som 
smittet gjennom appen.

• Den smittede kan så gjennom appen velge å varsle de anonyme nærkontakter.

• De registrerte nærkontaktene vil så bli varslet og få et råd fra myndighetene om hva de skal 
gjøre videre.
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Overordnet om løsningen 
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Overordnet om løsningen 
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Prosjektorganisasjon Gun Peggy S Knudsen

Prosjekteier

Terje Granum
Prosjektleder

FHI
• Gun Peggy S Knudsen
• Roger Schäffer
• Pål Solerød 
• Kjetil Veire
• Repr. Smittevern
NHN
• Ola Stenseth
• Bodil Rabben
Netcompany:
• Geir Arne Olsen 
• Thomas Koefoed
E-helse
• Inga Nordberg
Helsedirektoratet
• Jo Winding Harbitz

Prosjektstyre

Medlemmer:
• Hinta Meijerink
• Karin Nygård
• Elisabeth Madslien
• Team Nett Company

App og backend-
utvikling

(utviklingsløp, smittevernfaglig 
vurdering av parametre, og 

innhold i varslingstekst) 

Medlemmer: 
• Pål Solerød
• Erlend Bakken
• Stian Ervik
• Tor Gaute Indstøy

Medlemmer:
• Ole Andreas Fuglesang
• Sindre Alvær
• Sindre Møgster Braaten
• + flere

Anskaffelse/ 
anbudsprosess

(leverandør for apputvikling, inklusive 
drift og forvaltning) 

Personvern/ROS/
informasjons-

sikkerhet
(DPIA, personvernerklæring, dialog 

med Datatilsynet og NSM)

Kommunikasjon 
(informasjons-

materiell/navn/design/kampanje)

Medlemmer:
• Ingeborg Hjelle
• Anita Daae
• Karoline Aasgaard

Ansvarlig: Patric 
Romstad, Netcompany

Ansvarlige:
Bendik Noraberg, NHN

Ansvarlig: Pål Solerød
og Aga Zachariassen

Ansvarlig:
Kjetil Veire

Prosjektarkitekt

Sindre Møgster Braaten

Operativ prosjekteier
Roger Schäffer

Medlemmer:
• Sindre Alvær
• Sindre Solem
• Utviklingsteam B FHI

Verifiserings-
løsning/oppslag mot 
MSIS/infrastruktur

(løsningsforslag, skisser, avtaler, 
kostnads- og tidsestimat, 

driftsorganisasjon)

Ansvarlig:
Sindre B Møgster, FHI

Ny løsning digital smittesporing 

Arbeidsgrupper

Testleder

Christine Lunde

Produkteier

Karin Nygård

Eksternt fagråd

• Brukergruppe
• Teknogruppe

Ass. prosjektleder
Hege Torrissen



FHI -FHI -

• Oppstartsmøte prosjekt

• Formøte og workshop

anskaffelse

Organisering 

og oppstart

Overordnet tidsplan
Uke 40 Uke 42 Uke 43 Uke 44Uke 41 Uke 45-49 Uke 51

• Testplan og 

akseptansekriterier

• Mottak tilbud 

• Utvikling og etablering test 

og akseptanse

verifiseringsløsning

• Kunngjøring konkurranse

• Utvikling verifiserings-

løsning

• ROS-analyse

• Klargjøre krav 

infrastruktur

• Etablere sikkerhets-

løsninger

• Oppstart utvikling 

verifiserings-løsning • Etablering test og QA 

infrastruktur

• DPIA og ROS-analyse

• Mobilisering  

infrastruktur

• Etablere 

penetrasjons-

testing
• Etablering prodmiljø

infrastruktur

• Lansering

løsning

Uke 50

• Levere beta til 

akseptansetest og 

validering

• Oppstart 

utvikling app og 

backend

• Utvikling app og 

backend

• Beslutning tilbud 

• Levere en 

prodversjon 

verifiseringsløsning 

• Levere beta til 

akseptanse

verifiserings-løsning

• DPIA og ROS-

analyse

Kommunikasjon

• Sluttføre 

verifiserings-

løsning
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Todeling av det eksterne fagrådet

Brukergruppe

Ulike lag av befolkningen som ønsker å laste ned appen. Formålet er å nå alle 
disse gruppene.

Dere er valgt til fagrådet for å kunne bidra med deres kompetanse inn i prosjektet

Aktiv deltakelse og medvirkning i hele utviklingsløpet
Ukentlige demoer

Brukertest allerede på design-nivå (skisser/prototyper)

Noen vil også få mulighet til å delta i større testrunder senere i løpet

29.10.2020
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Todeling av det eksterne fagrådet

Teknogruppe

Representanter fra teknologiske miljøer som kan bidra til rådgivning teknologiske 
valg gjennom utviklingsløpet

Ukentlige arkitektmøter hvor agendaen vil variere avhengig av saker prosjektet 
ønsker innspill og et eksternt syn

Mål å gå ned i dybden i arkitekturen

29.10.2020


