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Prosjektstyremøte

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt.
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Overordnet / tidsplan
App og backend-utvikling
Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur (inkl. oppdatert status)
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Økonomi
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Status



Smittestopp
Status for uke 48 

02.12.2020



FHI -

Smittestopp
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Status for uke 48 - Overordnet
Smittestopp

Møter i Joint Controller Subgroup & Technical Working Group, eHEALTH-NETWORK 25.11

Møte med Microsoft 26.11: Konklusjon: Ønskede garantier kan ikke gis (for Norge)

Møter & kontraktsforhandlinger for å etablere driftsplattform hos Netcompany

Intensjonskunngjøring publisert i dag: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-320870, kontrakt klar til signering

Møte med Datatilsynet 30.11, statusmøte med HOD 30.11.

4. Sprintdemo – løsningen er ferdig utviklet: Sprint 5 har fokus på utvidelse for å få nynorsk på startsiden + feilretting

Etablering av ny infrastruktur (on-premises BÅDE hos NHN og Netcompany)

Status: Vi har kommet lengre med etablering av On-Prem nå enn vi var for en uke siden i skyen

Konfigurasjonstesting gjennomført  30.11. og 1.12.

Infrastruktur etablert for Integrasjonstesting og ytelsestesting

DPIA nær ferdigstilt, ROS må revideres pga ny driftsstrategi

Reportasje på Dagsrevyen og https://www.nrk.no/norge/slik-skal-fhi-unnga-ny-smittestopp-flopp-1.15268291 1.12.

Lansert informasjonssiden http://helsenorge.no/smittestopp med bl. a. spørsmål og svar

08.12.2020

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-320870
https://www.nrk.no/norge/slik-skal-fhi-unnga-ny-smittestopp-flopp-1.15268291
http://helsenorge.no/smittestopp
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Overordnet tidsplan
Smittestopp

08.12.2020
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Lansering

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

ROS
DPIA

Utvikle MSIS-integrasjon

Akseptansetest
PEN-test
Brukertest

Ytelsestest
SIT funksjonell test

Smoke test

Erfaringsdeling
fra DanmarkFagråd / brukergruppe

Fagråd / arkitektur

Avtale, forvaltning / videreutv. - Netcompany

Sprint 5 Sprint 6

Kode lagt ut på GitHub

Opplasting
Google Play/
App Store

Kampanje

Avtale, drift - Netcompany
Avtale, drift - NHN

Databehandleravtaler (Netcompany, NHN, Mnemonic (?))
Avtale, sikkerhetsovervåkning - Mnemonic (?)

Søknad om EU-grant
Forberedelser – tilknytning EU-knutepunkt
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Status for uke 48: App og backend-utvikling 
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)

• Oppdatere brukergrensesnitt for meldinger, samt legge inn logo, ikon og ny font
• Skrive test caser for sprint 4 og eksekvere tester for sprint 3, samt bistå med forberedelser til konfig-testing
• Feilretting
• Etablert Smittestopp i DEV og TEST-miljøer, påbegynt arbeid med å sette opp on-prem miljø

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Etablere Smittestopp i preproduksjonsmiljø i on-prem, samt bygg og deploy-pipelines på alle miljøer
• Sidestille nynorsk og bokmål på startsiden, samt stor fokus på feilretting etter testing
• Eksekvere tester for sprint 4 og støtte kundens testaktiviteter inkludert ende-til-ende testing, konfigurasjonstesting og 
ytelsestesting

• Usikkerheter (Risiko)
• Forsinkelse av etablering av infrastruktur kan påvirke prosjektplanen og oppstart av endte-til-ende testing, ytelsestesting 

og akseptansetest

• Forsinket oppstart av integrasjon og ende-til-ende testing gir prosjektet mindre tid til å utbedre eventuelle feil og 
påfølgende retesting og kan dertil påvirke prosjektplanen
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Dashboard - DevOps
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Status for uke 46 verifiseringsløsning/oppslag 
mot MSIS/infrastruktur

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Utvikling MSIS-gateway for oppslag fra verifiseringsløsning

• første versjon i test estimert 18/11

• Utvikling integrasjon mot MSIS-gateway fra verifiseringsløsning (VL)

• første versjon i dev estimert 19/11

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Åpne trafikk fra VL (dev+test) til MSIS-gateway (test)

• Koble verifiseringsløsning til en skikkelig database

• Brukes for å begrense antall verifiseringer per person siste 24 timer (lagres pt "in memory")

• Usikkerheter (Risiko)
• Bestillinger for brannmuråpning og ruting av trafikk for kobling mellom VL og MSIS-gateway
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Status for uke 48: Informasjonssikkerhet/ROS

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå) 
• Videre jobbing med risikoscenarier

• Gjennomført ekstern workshops

• Startet risikovurdering av ny driftsplattform

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå) 
• Se på risikoreduserende tiltak

• Gjennomføre ny ekstern workshop

• Gjennomgå sikkerhetsmonitorering

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 48: Personvern/DPIA

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
• Jobbet med personvernerklæring, dialog med WR

• Siste endringer DPIA

• Møte med Datatilsynet

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
• Ferdigstille personvernerklæringen

• Oversende endelig DPIA til Datatilsynet

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 48: Test og kvalitet

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Slutten av forrige uke gikk med til testforberedelser av Konfigurasjonstest.

• Test av konfigurasjon i app ble gjennomført 30.11 og 01.12. Vi prioriterte å teste scenarier hvor manuell smittesporing er 
vanskelig; I en "butikk kø" og på en "buss". Det pågår nå analyser av testresultatene.

• Funka er nå i gang med å gjennomføre test av Universell utforming i appen, de startet i går 01.12

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Gjennomføre ytelsestest ende til ende (oppstart i morgen 03.12 er planen) dette er forsinket iht opprinnelig plan

• Få på plass integrasjon mot MSIS test i et preproduksjonsmiljø og få gjennomført integrasjonstest ende til ende (plan i dag 02.12) dette er forsinket iht
opprinnelig plan

• Gjennomføre sikkerhetstester, PEN test av BDO fom 07.12 (iht opprinnelig plan)

• Usikkerheter (Risiko)
• Det ser ut som vi ikke får tilgang til sikkerhetstestrapporter fra Danmark, usikkert hvordan dette påvirker sikkerhetstest av den norske løsningen.

• Analyser av dataene pågår fra Konfigurasjons testingen av appen. Hvis de ikke gir det resultatet vi forventer kan det medføre at vi må ende i 
konfigurasjonen og da må kjøre retest med de samme scenariene neste uke.
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Status for uke 48: Kommunikasjon

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Justering av tekster i appen (Hege)

• Publisering av hovednettside for appen på Helsenorge

• Fokusgruppeundersøkelse gjennomført

• Inngått avtale om medieplan for kampanje

• Inngått avtale om personell for å svare ut sosiale medier fra og med 21. desember og to uker fremover

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Gjøre klar spørsmål og svar til nett, chatbot, koronatelefon på Helfo og sosiale medier

• Sluttføring av kampanjemateriell

• Teams-møte med journalister om løsningen uke 50

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 48: Eksternt fagråd

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå) 
• Gjennomført møter i arkitektråd og brukerforum

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå) 
• Møte i fagråd / arkitektgruppen (tirsdager)

• Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)

• Usikkerheter (Risiko)
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Status: Økonomi

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå) 
• Tiltak er iverksatt for å sikre at så mye som mulig av årets kostnader havner på årets regnskap

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå) 

• Usikkerheter (Risiko)


